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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
سلني، نبينا دمحم وعلى آله ر احلمد هلل رب العاملني، واليالة والسالم على أشرف األنبياء وامل

 وصحبه أمجعني، أما بعد:
اليـالة، وتعظيماـا والقيـام كــا كمـا أمـر م تعـا  مــن عظـم أركـا  اإلســالم بعـد فـن  الزكـاة أ
كمـا أنـه مـن أسـباب  ،(1){وبذلك ومن يعظم شعائر م فنهنا من تقوى القل}، اإلميا  والتقوى

ومـــن فا فاحلامـــة ماســـة لتو ـــي   ، ومـــن أســـباب املـــودة واإلؤـــاء بـــني املـــ منني،ومنائـــه بركـــة املـــا 
أحكاماــا وتفيــيل مســائلاا، مســيما مــا يكعــر الســ ا  عنــه ويشــتبه احلكــم فيــه، ولــ ا ر بــ    

 املســائل املعاصــرة املتعلقــة كــا، الدائنــة وأبــرز   األمــوا حبــم مســملة مــن هــ ، املســائل، وهــ  زكــاة 
 ،سـائال  م تعـا  العـو  والتوفيـل والسـداد وتطبيقاهتا املعاصـرة(، الدينومعلته ك ا العنوا  )زكاة 

  وصلى م وسلم على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه. ،إ  ريب مسيع جميب
  :أمهية البحم

عـــن  فياـــا صـــر ة دم ومـــود نيـــو لعـــ ؛وحـــديعا   ،مـــن املســـائل املشـــكلة  ـــدميا   الـــدينزكـــاة 
 ،خمتلفـــةواآلاثر الـــواردة فياـــا عـــن اليـــحابة  ، حكماـــا وتفيـــل القـــو  فياـــانيالشـــارحل احلكـــيم تبـــ

فمـنام مـن نظـر  ؛متعـددةوامجتاهات فياا  ،بعدهم خمتلفة ك لك فمن وأ وا  الفقااء من األئمة
ومــنام مــن نظــر إ  ذات  ،وهــو مواســاة الفقــراء امــوا  األ نيــاء ،إ  املعــو واملقيــود مــن الزكــاة

 ففــرب بــني مــا ســبب نشــوء الــدينومــنام مــن نظــر إ   ،الـدين وإمكانيــة التيــرف فيــه مــن عــدماا
 .مالية وبني ما كا  انشئا  عن  ري معاو ة ،كا  مقابال  بعوض مايل

موانباا دراسـة د يقـة ومتمنيـة  ومن ف فالباحم   ه ، املسملة  تاج إ  دراستاا من مجيع
  .لعل م أ  يوفقه لليواب فياا

 مسـيمانظرا  أل  كعريا  من أموا  النـا   ؛وه ، املسملة تكتسب أمهية ؤاصة   ه ا العير
ومـن ف فاحلامـة  ،امل سسات اليت تتعامل ببيع التقسيط هـ  ديـو  علـى النـا أصحاب التجار و 
 .الو  البحم ماسة   ه ا إ  ه ا 

 أسباب اؤتيار املو وحل:

                                 
 .22احلج: (1)
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 أمهية املو وحل؛ كما تقدم. -1
 كعرة األسئلة اليت ترد من الدائنني عن حكم زكاة أمواهلم اليت ه  ديو  على النا .  -2
وم مـــــن وراء  -بحـــــم هـــــ ا املو ـــــوحل املاـــــمبر بـــــة الباحـــــم الشهيـــــية   اإلســـــاام  -2
 .  -القيد

 .والفاار  ،ف اخلامتة ،ومبحعني ،ايدومت ،يتكو  البحم من مقدمة -:ؤطة البحم
 وفيه مطلبا :  .  تعريف الزكاة والدين ؛التمايد

  .تعريف الزكاة لغة وشرعا   :املطلب األو  
 . وأ سامه تعريف الدين لغة وشرعا   :املطلب العاين
  :وفيه مطلبا  .زكاة الدين احلا  :املبحم األو 

 وفيه مسملتا : .مالية إذا كا  الدين احلا  عن معاو ة :املطلب األو  
 املسملة األو : إذا كا  الدين احلا  مرموا .

 املسملة العانية: إذا كا  الدين احلا   ري مرمو.
 .مالية إذا كا  الدين احلا  عن  ري معاو ة :املطلب العاين 

 :وفيه مطلبا  .زكاة الدين امل مل :املبحم العاين
  .إذا كا  الدين امل مل عن معاو ة مالية :األو املطلب  
  .إذا كا  الدين امل مل عن  ري معاو ة مالية :املطلب العاين 

  :مطالب ةوفيه ثالث .التطبيقات املعاصرة لزكاة الدين :املبحم العالم
  .ة(اجلاري تاحلساابالودائع حت  الطلب ) زكاة :املطلب األو  
  .  املقسطةزكاة الديو  :املطلب العاين 
  .زكاة الرواتب املتمؤرة :املطلب العالم 

  .وتتضمن أهم النتائج ؛اخلامتة
 .وفار  احملتوايت ،فار  امليادر واملرامع :وتتضمن ؛الفاار 

 مناج البحم:
  حبـــم هـــ ا املو ـــوحل املـــناج امســـتقرائ  جبمـــع مســـائله ودمئلـــه مـــن النيـــو   ســـلك 

واآلاثر وأ ــــوا  العلمــــاء، واملــــناج النقــــدي لــــجراء وامســــتدممت، ومــــناج املقارنــــة واملوازنــــة بــــني 
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 وا  وأدلتاا، واملناج التطبيق  على املسائل املعاصرة.األ 
 إمراءات البحم:

  . بل بيا  حكماا ليتبني املقيود من دراستاا ـ أصور املسملة املراد حبعاا1
 .ـ أحرر حمل النزاحل   املسملة إ  كا  بعض صورها حمل اتفاب وبعضاا حمل اؤتالف2
ــ اتبــاحل املــناج املعــروف   دراســة املســائل الفقايــة مــن ذكــر األ ــوا    املســملة2  ،واألدلــة ،ـ

  .والتوثيل من امليادر األصلية ،والرتمي  ،واملنا شات
 .ـ الرتكيز على مو وحل البحم مع جتنب امستطراد4
ذكر، أهل الشم     ـ ختريج األحاديم النبوية واآلاثر من ميادرها األصلية مع بيا  ما5 

فن  كان  ك لك فمكتف  حينئ  بتهرجياا  ،درمتاا إ  مل تكن   اليحيحني أو أحدمها
  .مناما أو من أحدمها

  .الفنية املتعارف عليااـ اتباحل البحم ابلفاار  6
وم تعا  أسم  العو  والتوفيل والسـداد ، وأ  جيعـل هـ ا البحـم   مـوازين حسـنا  يـوم 

 على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه .  وابرك ألقا، ، إنه مسيع جميب ، وصلى م وسلم
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 التمهيد: في تعريف الزكاة والدين

 وفيه مطلبا :

    الزكاة لغة وشرعاً.: تعريف األولالمطلب 

 وفيه مسملتا :

  األولى: تعريف الزكاة لغة. المسألة

الزكاة   اللغة على معا  متعددة، مناا: الزايدة والربكة والنماء، والطاارة، واملدح، تطلل   
  .(1): النماء والطاارةأرمعاا ابن فار  إ  معنيني مها . و دواليالح
كلـــه  ـــد ، و لربكـــة، واملـــدح، وا اللغـــة: الطاـــارة، والنمـــاء ـــا  ابـــن منظـــور: كوأصـــل الزكـــاة   

واو وانفــت  مــا  بلاــا انقلبــ  ، ووزهنــا فعلــة كاليــد ة فلمــا حتركــ  الــاســتعمل   القــرآ  واحلــديم
وهــ  الطائفــة مــن املــا  ، فتطلــل علــى العــني مســاء املشــرتكة بــني املهــرج والفعــل، وهــ  مــن األألفــا
  .(2)ككا، وعلى املعو وهو التزكية املزكى

 المسألة الثانية: تعريف الزكاة شرعاً.  

 : الفقااء الزكاة بتعريفات متقاربة، فعرفاا احلنفية اهناعرف  
متليــك املــا  مــن فقــري مســلم  ــري هــار  وم مــوم،، بشــرم  طــع املنفعــة عــن اململــك مــن  " 

 .(2)"كل ومه هلل تعا 
 اهنا:وعرفاا املالكية  
، إ  مت امللــك وحــو   ــري  ملســتحقهإؤــراج مــزء خميــو  مــن مــا  خميــو  بلــ  نيــاابك 

 .(4)كمعد  وحرث
 :وعرفاا الشافعية اهنا 

                                 
اتج العرو  من ،  2/165النااية    ريب احلديم واألثر مبن اجلزري  ،11-2/11ينظر : معجم مقاييس اللغة  (1)

  . 4/51املهيص مبن سيد،  ،14/251لسا  العرب  ،222 -222/ 21مواهر القامو  

 . 14/251لسا  العرب  (2)

 . 6/445، والدر املهتار مع رد احملتار 1/251تبيني احلقائل  (2)

 . 2/212من  اجلليل  (4)
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، علـى أوصـاف خميوصـة، لطائفـة كاسم صري  ألؤـ  شـ ء خميـو ، مـن مـا  خميـو 
 .(1)كخميوصة
  :وعرفاا احلنابلة اهنا 
  .(2)ك  و   خميو  خميوصة،حل وامب   ما  خميو ، لطائفة ك 
يــه أ  الزكــاة حــل وامــب بســبب ؛ حيــم تبــني فري أو ــ  التعريفــاتولعــل التعريــف األؤــ 
اب والسنة من حيم اجلنس واملقدار، وليس  ، وهو ما  خميو  بينته النيو  من الكتاملا 

 آيـــة لعمانيـــة املـــ كورو   ، وهـــم األصـــناف اوامبـــة   كـــل مـــا ، وأهنـــا وامبـــة لطائفـــة خميوصـــة
وو ـ  احليـاد   اخلـارج  ،حوم  احلو  فيمـا يشـرتم فيـهك ،ه، وأ  هلا و تا حمددا جتب فيالتوبة

 . من األرض

 ً  وأقسامه. المطلب الثاني: تعريف الدين لغة وشرعا

 ثالث مسائل:وفيه 
             المسألة األولى: تعريف الدين لغة.

 القرض، ومثن املبيع، وكل ش ء  ري حا ر.ين   اللغة على معا ، مناا: ترد كلمة الد  
  وهلا أصل واحد ترمع إليه فروعاا، وهو ال   وامنقياد. 

 من منس   وهو. كلُّاا فروع ه يرمع إليه واحد أصل   والنو  والياء الدا : »ابن فار   ا 
 َدْينا ، عاملَته إذا فالان ، دايـَْن    يقا . الد ْين الباب ه ا ومن ...الطاعة: فالداِّين. وال ُّ  امنقياد

 : ا . إعطاء وإماا أْؤ ا   إِّماا
 بعَضا وأد تْ  بعضا   فمطََل ْ                تـ ْقضى والدُّي و    أَْرَوى دايَن 
، دِّْن   : ويقا   ...َدْينا   وأعطي  أ ـَْرْ   وأَدْن   . بَدين   َأَؤْ تَ  إذا واد ْن  
 ذ     الد ين :يقولو  ول لك، وال اِّ  ال ُّ ا  كل   فيه أل ا  املطارد، الباب  يا  من والد ْين
 .(2)«ابلليل وَ م   ابلنااار،
 و...  َدين   حا ر  ري ش ء وكلُّ . معروف الدُّيو  واحد: الد ين   و: »ابن منظور  ا و 

                                 
 . 2/11احلاوي الكبري  (1)

  .1/242، وكشف املهدرات 2/166اإل ناحل مع شرحه كشاف القناحل  (2)

   .222-2/212معجم مقاييس اللغة  (2)
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 َأمل إِّ  القوم من ابحل إِّذا إِّدانَة   فال    أََدا  و... َمْديو  و َمدِّين   فاو أَ ـَْرْ ت ه: الرمل دِّْن   
 أَنه معنا،: أََدا َ  و ... استقر وا: اْسَتدانوا و. ابلدين تبايعوا: َتَدايـَن وا و ... دين عليام له فيار
 .(1)«دين النا  على له صار َأو بَدْين ابحل

 بدين ليس وحنو، والغيب فاليداب ،املبيع ومثن القرض هو لغة :الد ْينَ : »و ا  الفيوم 
 .(2)«ال مة   واستقرار، لعبوته ؛التشبيه على شرعا بل لغة

 المسألة الثانية: تعريف الدين شرعاً.         

فياا العو ني  أحد كا  معاملة كل عن عبارة هو: الدين حقيقة: »بقوله عرفه ابن العريب
 .(2)«، والدين ما كا   ائبان  العني عند العرب ما كا  حا را، فنقدا واآلؤر   ال مة نسيئة
عبارة عن ما  حكم ،  دث   ال مة ببيع، أو استاالك، أو »وعرفه ابن جنيم انه: 

 . (4)« ريمها
 أو ،أتلفه ما  عن بدم يكو  ال مة   وامب ملا  اسم الدين»وعرفه ابن اهلمام بقوله: 

 استئجار أو ،املار وهو امرأة بضع من علياا عقد منفعة أو، بيعه عقد مبيع أو ،ا رت ه  رض
  .(5)«عني

 . (6)«كل ما يعب    ال مة من ما  بسبب يقتض  ثبوته: »انه وعرف
ي ينشم عنه الدين، من تقدمي أحد عقد ال ويالحظ على التعريف األو  انه وصف لل

، متقاربه، وبقية التعريفات الدين ينشم بسبب العقد و ري، أيضا  فن و  العو ني، وأتميل اآلؤر،
أنواحل الدين املايل على اؤتالف وأؤيرها وأو حاا التعريف األؤري، فننه شامل جلميع 

 أسباكا.

                                 
 .12/161لسا  العرب   (1)

 (.225امليباح املنري   )  (2)

 .416-1/415أحكام القرآ  مبن العريب   (2)

 .2/612والنظائر مبن جنيم األشبا،   (4)

 .1/221شرح فت  القدير مبن اهلمام   (5)

 (.122معجم امليطلحات ام تيادية   لغة الفقااء  )  (6)
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 مسألة الثالثة: أقسام الدين.            ال 

 ، أمهاا ما يل : سم أهل العلم الدين إ  أ سام متعددة ابعتبارات خمتلفة

 :   الدائنأوالً: باعتبار 

 : (1)يقسم إ   سمني
 وهو  سما : و : دين م تعا ،القسم األ

قا ؛ كدين الن ر، والكفارة، وهدي التمتع  بل العباد مطلاألو : ما ليس له مطالب من 
 والقرا .

العاين: ما له مطالب من  بل العباد، ولكن م على ومه امؤتيا ؛ كدين الزكاة، 
 واخلراج.

 القسم العاين: دين العباد.
والقرض، وهو ما له مطالب من  بل العباد، ابعتبار، حقا  ؤاليا  للعبد؛ كعمن املبيع، 

 وبد  املتلف.

           ثانياً: باعتبار موجبات سقوطه:

 :(2)يقسم إ   سمني
 .(مزم صحي  ) القسم األو : دين

 .القرضاإلبراء؛ كعمن املبيع، وبد   وهو الدين العاب  ال ي م يسقط إم ابألداء، أو
 .( ري مزم)  ري صحي  القسم العاين: دين

وهو الدين ال ي  تمل السقوم بغري األداء، أو اإلبراء؛ كدين الكتابة، حيم يسقط 
 املكاتب عن األداء. العبد بعجز

       ثالثاً: باعتبار وقت األداء:

 :(1)يقسم إ   سمني
                                 

، املوسوعة الفقاية 4/261، املغين 1/256، أسو املطالب 1/112، النتف   الفتاوى2/116ينظر: املبسوم  (1)
 (.121-122ام تيادية   لغة الفقااء  )، معجم امليطلحات 111-21/111الكويتية 

(، ومامع 141(، والتعريفات للجرماين  )162، والتو يف على مامات التعريف  )4/152تبيني احلقائل   (2)
 .2/14الفنو   تالعلوم   اصطالحا
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 القسم األو : دين حا .
بد  املتلف، كوهو الدين ال ي م أمل له، بل جيب الوفاء به   احلا  عند املطالبة؛  

 والدين امل مل ال ي انقضى أمله.
 القسم العاين: دين م مل.

ال ي م جيب الوفاء به  بل حلو  األمل؛ كعمن املبيع ال ي أ مل سداد، عند وهو الدين 
 العقد.

 سام، لكل  سط مناا أمل معلوم.والدين امل مل  د يكو  منجما  على أ 

        رابعاً: باعتبار تمكن الدائن من الحصول عليه:

 :(2)يقسم إ   سمني
 القسم األو : دين مرمو.

 مليئا   وهو الدين ال ي يتمكن الدائن من احليو  عليه؛ لكو  املدين مليئا  مقرا  ابذم ، أو
 عليه بينة.ماحدا  ولكن للدائن 
  ري مرمو. القسم العاين: دين

وهو الدين ال ي م ي رمى  ضاؤ،؛ لكو  املدين معسرا ، أو مماطال ، أو ماحدا  مع عدم 
 البينة، أو لغري ذلك من األسباب.

         خامساً: باعتبار تعلقه:

 :(2)يقسم إ   سمني
 .)مرسل( القسم األو : دين مطلل

 برهن، أو ذمة كفيل.، ومل يتعلل معاا وهو الدين املتعلل ب مة املدين وحدها
 القسم العاين: دين موثل.

 وهو الدين املتعلل برهن حمرز، أو ذمة كفيل  ارم.

                                                                                               
 .21/112الكويتية، واملوسوعة الفقاية 4/211، واملغين 2/212ينظر: األشبا، والنظائر مبن جنيم  (1)

 .222-22/221، واملوسوعة الفقاية الكويتية 212-4/262ينظر: املغين   (2)

 (. 125-124، ومعجم امليطلحات الفقاية   لغة الفقااء  )5/412ينظر: الدر املهتار حبشية رد احملتار   (2)
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 المبحث األول: زكاة الدين الحال

  :وفيه مطلبا  
  .مالية إذا كا  الدين احلا  عن معاو ة :املطلب األو  
  .مالية إذا كا  الدين احلا  عن  ري معاو ة :املطلب العاين 

 .  مالية األول: إذا كان الدين الحال عن معاوضةالمطلب 

إذا كا  الدين احلا  عن معاو ة مالية؛ كعمن مبيع، وأمرة عني أو منفعة، ودين م مل 
 عن معاو ة مالية  د حل أمله، فال جتب فيه الزكاة؟

الدين احلا  م خيلو من حالني؛ إما أ  يكو  مرموا ، أو  ري مرمو، فيكو    ه ا 
  : سملتاماملطلب 
 .مسألة األولى: إذا كان الدين الحال مرجوا  ال

فللعلماء    -ل ي يتمكن الدائن من احليو  عليهوهو ا- إذا كا  الدين احلا  مرموا  
 أ وا : مخسةحكم زكاته 

 . هم زكاة فيالقو  األو : 
و و   ،(2)ورواية عن أمحد ،(2)القو  القدمي عند الشافعيةهو ، و (1)الظاهريةذهب إ  ذلك 

ة إذا كا  الدين بدم  عن ما  م زكاة فيه؛ كعياب الب لة، وداب (4)حنيفة   أص  الروايتني أيب
  الركوب، ودار السكو، وحنو ذلك. 

 .كل سنة ولو مل يقبض  العاين: وموب الزكاة فيه القو 
، ورمحه ابن (6)، وهو رواية عن أمحد(5)الشافعية على القو  اليحي  ذهب إ  ذلك

                                 
  .6/122ينظر: احمللى (1)

 .1/412ين احملتاج (، مغ112، كفاية األؤيار  ) 6/21ينظر: اجملموحل (2)

  .6/221، اإلنياف مع الشرح 2/221ينظر: املبدحل  (2)

  . 2/26، رد احملتار 2/12، بدائع الينائع 2/125ينظر: املبسوم  (4)

(، كفاية األؤيار 222، األشبا، والنظائر للسيوط    )6/21، اجملموحل 2/214، احلاوي 2/55األم  ينظر: (5)
 .  1/255أسو املطالب ، 1/412(، مغين احملتاج 112 )

 .6/221، واإلنياف مع الشرح 2/512، شرح الزركش  221-2/226املبدحل  ينظر: (6)
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و ، و وطا -مهنع هللا يضر-و ا  ععما ، وابن عمر، ومابر ا  ابن  دامة: ك .(1)عبد الرب من املالكية
والنهع ، ومابر بن زيد، واحلسن، وميمو  بن مارا ، والزهري، و تادة، ومحاد بن أيب 

 .(2)سليما ، والشافع ، وإسحاب، وأبو عبيد: عليه إؤراج الزكاة   احلا  وإ  مل يقبضهك
   العالم: وموب الزكاة فيه كل سنة لكن م يلزمه األداء إم بعد القبض.القو 

 .(4)  امل هب ، واحلنابلة(2)ذهب إ  ذلك احلنفية
وإ  مل  كل عام إذا كا  مرموا  الزكاة   دين التامر املدير   التفييل فتجب: رابعالقو  ال

 بضه زكاة واحدة ملا مضى من  فيزكيه إذا و ري املرمو ، وأما دين  ري املدير والقرضيقبضه
 السنني.

   . (5)ذهب إ  ذلك املالكية
  .بعد  بضه لسنة واحدة فيه الزكاة وموب: اخلامس القو 

كوروي عن سعيد بن املسيب، وعطاء بن أيب   ا  ابن  دامة: .(6)وهو رواية عند احلنابلة
 .(1)رابح، وعطاء اخلرساين، وأيب الزاندك

                                 
 (.22ينظر: الكا  مبن عبد الرب  ) (1)

  (.422، وينظر: كتاب األموا  أليب عبيد   )212-4/262املغين  (2)

، رد 2/122، شرح فت  القدير 2/12، بدائع الينائع 111-1/112، النتف   الفتاوى2/125ينظر: املبسوم  (2)
 . 2/25احملتار 

 -ؤالفه فيه صاحبا، الل ا  مل يفر ا بني أنواحل الديو  بل معالها سواء -وأليب حنيفة تفييل   زكاة الديو        
وهو ما كا  بدم  عن ما  يزكى؛ كالقرض، وعرض التجارة، فال يلزمه دين  وي،  -1فم هبه أ  الديو  ثالثة أنواحل:

دين وسط، وهو ما   -2األداء ما مل يقبض أربعني درمها ، فيلزمه أداء ربع العشر، وك لك كلما  بض أربعني درمها . 
األداء ما مل يقبض كا  بدم  عن ما  م زكاة فيه لو بق    ملكه؛ كعياب الب لة واملانة ودار السكو، فال يلزمه 

دين  عيف، وهو ما يكو  بدم  عما ليس مبا ؛ كاملار وبد   -2مائيت درهم، فحينئ  ي دي ربع العشر ملا مضى. 
  اخللع والدية، فا ا م زكاة فيه ما مل يقبض و و  عليه احلو  بعد القبض.)ينظر: امليادر السابقة(. 

  .6/221، اإلنياف مع الشرح 2/221، املبدحل 6/221، الشرح الكبري 4/262ينظر: املغين  (4)

،القوانني الفقاية مبن مزي 2/125(، املنتقى 22، الكا  مبن عبد الرب   )1/254،256،261املدونة  ينظر: (5)
، 422-1/421، كفاية الطالب الرابين 1/461،414،415(، الشرح الكبري مع حاشية الدسو   22 )

 .1/242،242الفواكه الدواين 

  .6/222، اإلنياف مع الشرح 2/522، شرح الزركش  2/221ينظر: املبدحل (6)

  .1/252، وينظر: املدونة 4/212املغين  (1)
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 األدلة:     
 و  األو :أدلة الق

 استد  القائلو  انه م زكاة   الدين مطلقا  مبا يل :
ليس   الدين أهنما  ام: ك -ر   م عناما- ما روي عن عائشة، وابن عمر -1
 .  (1)زكاةك

 املنا شة: 
 فنو ش من ثالثة ومو،:  –اهنع هللا يضر  -أما أثر عائشة

 بن عمر العمري،  عفه : عبد موهو عيف؛ أل    إسناد، العمري، الومه األو : أنه 
 .(2)و ري، ابن حجر،

وميكن أ  جيمع بني اآلاثر ، (2)إذا  بض الومه العاين: أنه  د روي عناا أ    الدين زكاة
  .-وم أعلم-قبض، واإلثبات وارد على ما  بض املروية عناا، ا  النف  وارد على ما مل ي

إ  شاء - د ؤالفاا  ريها من اليحابة؛ كما سيم   -اهنع هللا يضر–الومه العالم: أ  عائشة 
  أدلة من  الوا بوموب زكاة الدين، و و  اليحايب إمنا يكو  حجة إذا مل خيالفه  -م
 . (4) ري،

 :ومانيفنو ش من  -ر   م عناما -وأما أثر ابن عمر
 ال ي يكو  على املرمو   الدين كل عام  الومه األو : أنه  د روي عنه وموب الزكاة

  .-وم أعلم-فتحمل رواية النف  على الدين  ري املرمو مجعا  بني الرواايت ،(5)ثقة
 .-اهنع هللا يضر–الومه العاين: ما تقدم   الومه العالم من منا شة أثر عائشة 

                                 
(، وابن أيب شيبة   1115،1124، بر م )4/122،122عبد الرزاب   املينف  –اهنع هللا يضر  –أؤرمه عن عائشة  (1)

عبد الرزاب    -ر   م عناما –، و  سند، عبد م بن عمر العمري. وأؤرمه عن ابن عمر 2/54املينف 
  (.  1125، بر م )4/122املينف 

 .5/122ح والتعديل ، واجلر 5/145(، والتاريخ الكبري 214ينظر: تقريب التا يب   )  (2)

، و  إسناد، عبد م بن امل مل، وهو  عيف .)ينظر: تقريب التا يب   2/54أؤرمه ابن أيب شيبة   املينف   (2)
  225.) 

 .1/426، ورو ة الناظر 4/155ينظر: اإلحكام   أصو  األحكام  (4)

   .4/142(، والبياق  1214(، بر م )425أؤرمه أبو عبيد   األموا    ) (5)
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 . (1)أ  الدين ما   ري انم ، فلم جتب زكاته؛ كعروض القنية -2
 املنا شة:
 من وماني: ينا ش

وانتفاء  ،فاو انم حكما   ميكن تنميته بقبضه واستنمائه املرمو أ  الدين احلا لومه األو : ا
النماء احلقيق  م يلزم منه انتفاء النماء احلكم ؛ كاملا  املكنوز، والوديعة   يد املودحل، وشرم 

  وموب الزكاة   املا  النماء حقيقة أو حكما ، و د حتقل فيه النماء احلكم .
على عروض القنية  يا  مع الفارب، فاألصل   العروض عدم  ه العاين: أ  القيا الوم

وموب الزكاة فياا، وم خترج عن ه ا األصل إم إذا أ عدت للتجارة، فتجب الزكاة فياا؛ لكوهنا 
، بل رمبا كا  الدين سببا  لنماء صارت مام  انميا ، والنقد األصل وموب الزكاة فيه ولو كا  دينا  

عن ه ا األصل إم إذا   الدين ، وم خيرجمبائة وعشرين م ملة ،ا ؛ كم  يبيع ما مثنه حام  مبائةامل
  كا   ري مرمو احليو .

أ  الزكاة إمنا جتب   املا ، وما   ال مة ليس مبا ، وإمنا هو عدد وصفة فقط، وما   -2
 .(2) كا  ك لك فال زكاة فيه

 املنا شة:
، واإلبراء منه، (4)، جتوز هبته(2)الدين ليس مبا ، بل الدين ما ينا ش بعدم التسليم ا  

 . (5)واملعاو ة عنه
 .(6)أ  الدين ان ص امللك فال جتب فيه الزكاة -4

 املنا شة:
ما  مملوك ميكن استيفاؤ،   احلا ، وجيوز  املرمو   الدين احلا بعدم التسليم، بل إ ينا ش

                                 
  . 6/222، الشرح الكبري 4/212ينظر: املغين  (1)

  .6/125ينظر: احمللى  (2)

، املغين 52-12/52، حتفة احملتاج 2/121، املا ب 2/122ينظر: الشرح الكبري كامش حاشية الدسو    (2)
 .4/2، إعالم املو عني 12/521

  .11/21الشرح الكبري  (، اإلنياف مع215، القوانني الفقاية  )12/12ينظر: املبسوم  (4)

  . 4/2، إعالم املو عني 12/521، املغين 161-2/162، املنعور 2/62ينظر: حاشية الدسو    (5)

  .1/456ينظر: بداية اجملتاد  (6)
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 ، فامللكية عليه اتمة.و ةالتيرف فيه ابإلبراء، واهلبة، واملعا
 أدلة القو  العاين:

 مبا يل : كل سنة ولو مل يقبض  استد  القائلو  بوموب الزكاة   الدين احلا  املرمو
ؤ  من أمواهلم صد ة } ، ومناا:  و  م تعا :(1)عمومات النيو  املومبة للزكاة -1

ما من :)-ملسو هيلع هللا ىلص –، و وله (2):)  الر ة ربع العشر( -ملسو هيلع هللا ىلص -، و و  النيب (2){تطارهم وتزكيام كا
من  كا  يوم القيامة صفح  له صفائ صاحب ذهب وم فضة م ي دي مناا حقاا إم إذا  

كوى كا منبه ومبينه وظار،، كلما بردت أ عيدت له   يوم في   فم مح  علياا   انر مانم، ،انر
حىت ي قضى بني العباد، فريى سبيله إما إ  اجلنة وإما إ  كا  مقدار، مخسني ألف سنة 

  .(4)النار(
 ومه الدملة: 

املرمو الدين احلا  و  النيو  املومبة للزكاة مل تفرب بني ما  وآؤر من األموا  الزكوية، أ 
   كل سنة. ، فومب  زكاتهما  مملوك، ميكن حتييله وامنتفاحل به

، (2)، وابن عبا (1)، ومابر(1)، وعل (6)، وععما (5)عمراآلاثر الواردة   ذلك عن  -2

                                 
   .2/512ينظر: شرح الزركش   (1)

 .122التوبة: (2)

  .2/122أؤرمه البهاري   كتاب الزكاة، ابب زكاة الغنم  (2)

 (.211، بر م )2/612مسلم   كتاب الزكاة، ابب إف مانع الزكاة أؤرمه  (4)

( ولفظه: كأنه كا  إذا ؤرج العطاء أؤ  الزكاة من شاهد املا  1211(،بر م )425أؤرمه أبو عبيد   األموا   ) (5)
( .وبر م 461املا  عن الغائب والشاهدك، و  إسناد، عنعنة دمحم بن إسحاب، وهو مدلس. )تقريب التا يب  

( ولفظه: كإذا حل  اليد ة فاحسب دينك، وما عندك: وامجع ذلك كله ف زكهك، وابن أيب شيبة   1212)
 ، ابللفظ العاين. 4/122، وعبد الرزاب   املينف 2/52املينف 

إ  اليد ة جتب   الدين ال ي لو شئ  تقا يته (، ولفظه: ك1212(،بر م )425أؤرمه أبو عبيد   األموا   ) (6)
، 4/142. وأؤرمه البياق  صاحبه، وال ي هو على مل ء تدعه حياء، أو ميانعة، ففيه اليد ةكتقا يته من 

إذا كا  عند املالءك، و  سند، عند البياق  ابن هليعة، وهو  عيف.)الكاشف لل هيب  -يعين الدين-كهبلفظ: كز 
1/522.) 

كو  له الدين على الرمل  ا : يزكيه ، ولفظه: كسئل عل  عن الرمل ي2/52أؤرمه ابن أيب شيبة   املينف  (1)
 صاحب املا ، فن  توى ما عليه وؤش  أ  م يقض ،  ا : ميال فنذا ؤرج أدى زكاة مالهك.
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  .-مهنع هللا يضر-(2)، وابن عمر(2)عبا 
 جيوز التيرف فيه، أ  الدين احلا  املرمو ما  ممكن امستيفاء   احلا ، اتم امللك، -2

 .(4)فومب  زكاته كل عام؛ كبقية األموا 
؛  كل عام  فلزم إؤراج زكاتهدين احلا  املرمو مقدور على أؤ ،، والتيرف فيه، أ  ال -4
 .(5)كالوديعة

 املنا شة:
نو ش ا  القيا  على الوديعة  يا  مع الفارب؛ أل  الوديعة مبنزلة ما   اليد؛ أل  

 .(6)املستودحل انئب عن املالك   احلفظ، ويد، كيد،، خبالف الدين
 اإلمابة:

اليد؛ أل  الدائن  ادر ميكن أ  جياب ا  الدين احلا  املقدور على أؤ ، مبنزلة ما   
 على أؤ ، والتيرف فيه مىت شاء.

إ  استعقا  أداء  م جيوز؛ ألنه سبب إ   بضه املرمو أ  أتؤري أداء زكاة الدين احلا  -5

                                                                                               
، أنه سئل عن دين 4/121(، وعبد الرزاب   املينف 1215(، بر م )426-425أؤرمه أبو عبيد   األموا   ) (1)

  لرمل على آؤر، أيعط  زكاته؟  ا : نعم.

عن ابن عبا  وابن عمر أهنما  ام: كمن أسلف مام  فعليه زكاته   كل عام إذا كا     4/142ؤرمه البياق  أ (2)
(، 514ثقةك، و  سند، الوليد بن مسلم ، وهو ثقة لكنه مدلس ، ومل ييرح ابلسماحل.)تقريب التا يب   

ولفظه: )إذا مل ترج أؤ ، فال تزكه ، ( 1222(، بر م )426وأؤرمه عن ابن عبا  أبو عبيد   كتاب األموا   )
  . 254-2/252حىت أتؤ ،، فنذا أؤ ته فزك عنه ما عليه(، و عفه األلباين   اإلرواء 

(،ولفظه: ككل دين لك ترمو أؤ ، فن  عليك زكاته  1214(، بر م )425أؤرمه أبو عبيد   كتاب األموا   ) (2)
(. وأؤرج ابن زجنويه    2/522آاثر اليحابة   الفقه  كلما حا  احلو ك، وسند، صحي ، )ينظر: ما ص  من

عن عبد الرمحن بن أيب الزاند عن أبيه: أ  رمال  ابحل من رمل مام  ليتيم  (1262(، ر م )2/411كتاب األموا  )
له بعشرين ألف درهم منجمة على املبتاحل،   كل عام ألف درهم، فقا  عبد م بن عمر لوايل اليتيم: أؤرج مما 

 صل إليك   كل عام صد ة املا  كله، ان ه وكالئه، فلما مسع ذلك الرمل استقا  البيع.و 

  .2/512ينظر: شرح الزركش   (4)

 .4/212، املغين 6/22ينظر: اجملموحل  (5)

 .4/212ينظر: املغين  (6)
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     .(1)متفر ا  ومض  عليه سنو  كعرية التفريط فياا، مسيما إذا  بضأو  زكاته
 أدلة القو  العالم:

 استد  القائلو  بوموب زكاة الدين احلا  املرمو كل سنة بعد  بضه مبا يل :     
 دلوا على وموب الزكاة فيه، مبا تقدم من العمومات   أدلة القو  العاين.أوم : است

 ج زكاته م يكو  إم بعد القبض مبا يل :ا اثنيا : استدلوا على أ  وموب إؤر 
م زكاة   الدين ، أهنم  الوا:)-مهنع هللا يضر- (4)، وابن عمر(2)، وعائشة(2)ما روي عن عل  -1    

 حىت يقبض(.
 :املنا شة

انه  د روي عنه وموب أداء زكاة الدين املرمو  بل  بضه،  -هنع هللا يضر -نو ش ما روي عن عل  
؛ كما هو مبني   ماء التيري  عنه ب لك و دفيحمل ما روي عنه هنا على الدين املظنو ، 

 ختريج األثر.
 فاو  عيف؛ كما هو مبني   خترجيه. -اهنع هللا يضر -وأما ما روي عن عائشة 

  ؛ كما   خترجيه.أيضا   فاو  عيف -ر   م عناما-وأما ما روي عن ابن عمر 
وموب أداء زكاة الدين احلا  املرمو ولو مل يقبض؛  وأيضا ،  د روي عن  ريهم من اليحابة 

 .(5)لقو  العاين، و و  اليحايب م يكو  حجة إذا ؤالفه  ري،كما تقدم   أدلة ا

                                 
  (.422ينظر: كتاب األموا  أليب عبيد   ) (1)

، بلفظ: كإ  كا  صاد ا  فليزك إذا  بض يعين الدينك، وورد عنه وموب زكاة 2/52أؤرمه ابن أيب شيبة   املينف  (2)
ولفظه: كعن احلسن  ا  سئل عل  عن الرمل يكو  له الدين على  -كما   أدلة القو  العاين  -الدين ولو مل يقبض

  م يقض ،  ا : ميال فنذا ؤرج أدى زكاة مالهك، الرمل،  ا : يزكيه صاحب املا ، فن  توى ما عليه وؤش  أ
   فيحمل  وله األو  على الدين املظنو ؛ مجعا  بيناما.

، و  إسناد، عبد م بن امل مل، وهو  عيف. )ينظر: تقريب التا يب   2/54أؤرمه ابن أيب شيبة   املينف  (2)
225.)  

، بلفظ: كزكوا ما كا    أيديكم، وما كا  من دين   2/52 ، وابن أيب شيبة   املينف4/152أؤرمه البياق   (4)
ثقة )فزكه( فاو مبنزلة ما   أيديكم، وما كا  من دين ظنو  فال زكاة فيه حىت يقبضهك، و  سند، موسى بن عبيدة، 

  .2/254(، و عفه األلباين   اإلرواء 6212(،بر م )552 عيف؛ كما   التقريب  )

  .1/426، ورو ة الناظر 4/155صو  األحكام ينظر: اإلحكام   أ(5)
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 .(1)أنه دين اثب    ال مة، فلم يلزم الدائن إؤراج زكاته  بل  بضه؛ كالدين على معسر -2
 املنا شة:

ينا ش ا  الدين احلا  املرمو ولو كا  اثبتا    ال مة؛ إم أنه مبنزلة ما   اليد؛ ألنه ميكن 
؛ ألنه م ميكن  بضه   فيه، و ياسه على الدين على معسر  يا  مع الفارب بضه، والتيرف 

  احلا ، واملعسر جيب إنظار،، وم جتوز مطالبته.
 .(2)مل يقبضهزكاة ما  إؤراج وأل  الزكاة جتب على سبيل املواساة، وليس من املواساة  -2

 املنا شة:
، فاو مبنزلة ما ابليد فاحتمل   احلا  بهينا ش ا  الدين احلا  املرمو ميكن  بضه وامنتفاحل 

 املواساة؛ كالوديعة. 
ليس   يد الدائن حقيقة، فال خياطب اداء زكاته   احلا ، فنذا حيل   أ  الدين  -4

 . (2)يد، صار خماطبا  اداء زكاة ما  بض
 املنا شة:

، و مبنزلة ما ابليدينا ش ا  الدين احلا  املرمو ميكن  بضه وامنتفاحل به   احلا ، فا  
  فومب إؤراج زكاته   احلا .

 أدلة القو  الرابع:
 م هبام مبا يل : استد  املالكية على
وموب الزكاة   دين التامر املدير كل عام إذا كا  مرموا  وإ  مل  أوم : استدلوا على

 مبا يل : يقبضه،
اته   كل عام ولو مل يتكرر مناؤ،   كل عام، فتجب زك ما  أ  دين التامر املدير -1
 .(4)؛ ألنه    وة املقبوض كسلعة بيد،إذا كا  مرموا   يقبض
 -كل عام  املرمو م التامر املدير دينهقواِّ ي ـ جبامع النماء، فَ القيا  على عروض التجارة،  -2

                                 
  .4/212ينظر: املغين  (1)

  . 2/512، وشرح الزركش  4/212ينظر: املغين  (2)

  .2/12ينظر: بدائع الينائع  (2)

   .1/414ينظر: الشرح اليغري للدردير  (4)
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وأما التامر احملتكر) ري املدير(،  .(1) وي دي زكاته وإ  مل يقبضه -احلا  بعدد،، وامل مل بقيمته
 . (2)فلم  يل النماء بدينه إم مرة واحدة، فال جتب فيه إم زكاة واحدة

 املنا شة:
ميكن أ  ينا ش ا  الدين إذا كا  نقدا ، وأمكن  بضه والتيرف فيه، فاو كما لو كا    

خبالف العروض فاألصل عدم  اليد، واألصل وموب الزكاة   النقد واعتبار، مام  انميا  ب اته،
تعد للبيع وامجتار؛ لكوهنا تيري انمية ب لك، فقيا  ما مل  ؛ لعدم النماء،وموب الزكاة فياا

وم -الدين على عروض التجارة  يا  مع الفارب، وعلى ه ا فال فرب بني دين التامر و ري،
 .-أعلم

زكاة واحدة ملا مضى من  ا  بضإذ يزكى ،والقرض ،دين  ري املديراثنيا : استدلوا على أ  
 السنني، مبا يل :

كليس   الدين زكاة حىت يقبض،  أنه  ا : -ر   م عناما-ما ماء عن ابن عمر -1 
. وعن سعيد بن املسيب ، وعطاء بن (2)فنذا  بض فنمنا فيه زكاة واحدة ملا مضى من السننيك

 .(4)أيب رابح معله
 املنا شة:

 :ينا ش من ثالثة ومو،
مه األو : أنه  عيف؛ أل    إسناد، عبد م بن عمر العمري،  عفه ابن حجر، الو 
 .(5)و ري،

من وموب زكاة الدين املرمو كل حو ؛ كما  -هنع هللا يضر-الومه العاين: أنه معارض مبا ص  عنه
 تقدم   أدلة القو  العاين.

ني دين ودين، فحمله التفريل ب هليس فيو  م: أ  ه ا األثر عام   كل دين،الومه العال

                                 
  .222، 2/211، التاج واإلكليل 1/254ينظر: املدونة (1)

  .2/146على موطم اإلمام مالك  ينظر: شرح الزر اين (2)

  . 1/252خمرج بسند،   املدونة (2)

  .1/252ينظر: املدونة (4)

 .5/122، واجلرح والتعديل 5/145(، والتاريخ الكبري 214ينظر: تقريب التا يب   )  (5)
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  ختييص له من  ري دليل. على دين  ري التامر املدير
على عروض التجارة اليت تكو  عند الرمل،  ، يا  دين التامر  ري املدير والقرض -2 

، فك لك الدين، وذلك أنه ليس فتبقى أعواما ، ف يبيعاا، فليس عليه   أمثاهنا إم زكاة واحدة
 .(1)ن أو العروض من ما  سوا،، وم خيرج زكاة من ش ء عن ش ء  ري،عليه أ  خيرج زكاة الدي

 املنا شة:
 :ثالثة ومو،ينا ش من 

أنه م يسلم ا  العروض إذا بقي  أعواما  عند أصحاكا، فال جتب   أمثاهنا الومه األو : 
 .(2)إم زكاة واحدة، بل ذهب مجاور العلماء إ  وموب الزكاة    يمتاا كل حو 

أ   يا  الدين املرمو إذا كا  نقدا  على عروض التجارة  يا  مع الفارب؛   الومه العاين:
كما تقدم بيانه عند منا شة أو  أدلتام، بل األ رب  ياسه على ما كا  من منسه، وهو النقد 

 ابليد.
 بعضالومه العالم: م يسلم انه م جيوز إؤراج الزكاة من ما  عن ما   ري،، بل ذهب 

، والدين إذا كا  حام  (2)إؤراج زكاة عروض التجارة نقدا  م من عيناا وموبماء إ  العل
 مرموا  ميكن  بضه مبنزلة ما   اليد، فومب إؤراج زكاته   احلا  م من عينه؛ كالوديعة.

أ  الزكاة إمنا جتب   املا  النام ، ودين القرض ما   ري انم فال جتب زكاته، فنذا  -2
 . (4)لعام واحد بضه زكا، 

 املنا شة:
ميكن أ  ينا ش ا  الدين إذا كا  نقدا ، وأمكن  بضه والتيرف فيه، فاو كما لو كا    

 اليد، واألصل وموب الزكاة   النقد واعتبار، مام  انميا  ب اته. 
أ  امعتبار   الزكاة أ  ينض املا  بيد املالك   طر  احلو ، والدين لو بق  عشر  -4
ف  بض، مل يكن  د نض   يد املالك إم   أوهلا وآؤرها، فيارت ه ، املدة مبنزلة سنني 

                                 
  .1/262ينظر: املدونة  (1)

  .4/252ينظر: املغين  (2)

  ينظر: امليدر السابل. (2)

  .1/415ينظر: الشرح اليغري للدردير  (4)
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 .(1)حو  واحد
 املنا شة:

ولو بقي  ينا ش ا  ه ا بناء  على  وهلم: إ  الزكاة م جتب    يمة عروض التجارة 
أعواما    أيدي أصحاكا، بل جتب الزكاة   أمثاهنا بعد بيعاا لعام واحد، وه ا  ري مسلم عند 

كو  املا  مملوكا  مجيع احلو ، وه ا متحقل مجاور العلماء؛ كما تقدم، بل شرم وموب الزكاة  
   الدين إذا كا  مرموا .

وم؟ فال يكلف أداء الزكاة عنه أ  الدين رمبا توى، فال يدري صاحبه هل يقتضيه أ -5
    .(2)من ماله، فرمبا هلك  بل أ  يقبضه في دي الزكاة عما مل يير إليه

 املنا شة:
ينا ش ا  الدين إذا كا  مرموا  ميكن  بضه   احلا ، فاو مبنزلة ما   اليد، فومب  

  يد املودحل حىت كما لو ترك الوديعة زكاته، وأتؤري  بضه من ماة الدائن م يسقط وموكا؛  
  هلك .

 أدلة القو  اخلامس:
تقدم   استد  من  ا  ا  الدين احلا  املرمو يزكى بعد  بضه لسنة واحدة فقط ، مبا 
 اثنيا  من أدلة القو  الرابع ، و د تقدم  منا شتاا، و د نو ش ه ا القو  أيضا  مبا يل :

، فنجياب الزكاة فيه   سنة واحدة أ  الدين احلا  املرمو   مجيع السنني على حا  واحدة
 .(2)دو  سائر السنني، ترمي  بال مرم 

 الرتمي :
هو القو  العاين، وهو القو  بوموب إؤراج زكاة الدين احلا  املرمو  -وم أعلم -الرام  

ألنه  و  كبار فقااء اليحابة، ولقوة أدلته،  كل سنة، ولو مل يقبض؛  مالية إذا كا  عن معاو ة
  وسالمتاا من املنا شة، ولورود املنا شة على أدلة األ وا  األؤرى.

 

                                 
  .2/114ينظر: املنتقى  (1)

  ينظر: امليدر السابل. (2)

  .2/512ينظر: شرح الزركش   (2)
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  رجو.مسألة الثانية: إذا كان الدين الحال غير مال
 -يتمكن الدائن من احليو  عليه ي موهو ال - إذا كا  الدين احلا   ري مرمو

   حكم زكاته ثالثة أ وا : -لزكاة   الدين احلا  املرموال ين  الوا بوموب ا -فللعلماء
 . ، فنذا  بضه استمنف به حوم  مديدا  القو  األو : م زكاة فيه
ابن  ااؤتاره ،(2)وهو رواية عند احلنابلة، (2)و و  عند الشافعية ،(1)وهو  و  عند املالكية

وهو  و   تادة، وإسحاب، ك  دامة:  ا  ابن  الدين اجملحود،  (5)، وهو  و  احلنفية(4)تيمية
 .(1)وك ا صدر  رار جممع الفقه اإلسالم  الدويل   دورته العانية .(6)وأيب ثور، وأهل العرابك

 .عن كل سنة القو  العاين: وموب الزكاة فيه بعد  بضه
و و  احلنفية    ،(2)امل هب عند احلنابلةاليحي  من ، وهو (1)ذهب إ  ذلك الشافعية

 .(11)و و  العوري، وأيب عبيد ،(12)  الدين على املعسر
 القو  العالم: يزكيه إذا  بضه زكاة واحدة ملا مضى من السنني.

وعن عمر بن عبد العزيز، واحلسن، والليم،  ا  ابن  دامة: ك .(12)ذهب إ  ذلك املالكية
   .(12)واألوزاع ، ومالك: يزكيه إذا  بضه لعام واحدك

                                 
 (.24ينظر: الكا  مبن عبد الرب  ) (1)

  .1/422،412(، ومغين احملتاج 112، وكفاية األؤيار  )6/22،21، واجملموحل 2/214ينظر: احلاوي الكبري (2)

 . 6/221،اإلنياف مع الشرح 2/221، املبدحل 6/225، الشرح الكبري 4/212، املغين 2/164ينظر: امنتيار  (2)

  .221/ 6، اإلنياف 2/221(، املبدحل 146ينظر: األؤبار العلمية من امؤتيارات الفقاية   ) (4)

 . 1/111، النتف   الفتاوى 2/2، بدائع الينائع 2/121املبسوم  ينظر: (5)

 (.422-421، كتاب األموا  أليب عبيد   )4/212املغين  (6)

  .1/112ينظر: جملة جممع الفقه اإلسالم  ، العدد العاين  (1)

، األشبا، والنظائر للسيوط    6/21، اجملموحل 1/151، املا ب 2/214، احلاوي الكبري 2/55األم  ينظر: (1)
 .1/255، أسو املطالب 1/422،412(، مغين احملتاج 222)

  .6/226، اإلنياف 2/221، املبدحل 6/225، الشرح الكبري 4/212ينظر: املغين  (2)

  .2/122ينظر: اهلداية مع فت  القدير  (12)

  (.422، كتاب األموا  أليب عبيد   )4/212ينظر: املغين  (11)

، 1/415لدسو   (، الشرح الكبري حباشية ا22، القوانني الفقاية   )2/112، املنتقى1/252ينظر: املدونة  (12)
  .2/121اخلرش  على ؤليل 

 (.421، وينظر: كتاب األموا  أليب عبيد   )4/212املغين  (12)
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 دلة:األ
 أدلة القو  األو  :

 استد  القائلو  بعدم وموب الزكاة   الدين احلا   ري املرمو مبا يل :
 ومناا:   ذلك، -مهنع هللا يضر -اآلاثر الواردة عن اليحابة  -1
كإ  اليد ة جتب   الدين ال ي لو  أنه كا  يقو : -هنع هللا يضر- ما ماء عن ععما  –أ 

. (1)وال ي هو على مل ء تدعه حياء، أو ميانعة، ففيه اليد ةكشئ  تقا يته من صاحبه، 
ميكن تقا يه    عدم وموب الزكاة   الدين ال ي م -هنع هللا يضر-اوم ه ا األثر عن ععما ففم

 احلا .
كل دين لك ترمو أؤ ، فن  ك أنه  ا : -ر   م عناما-ما ص  عن ابن عمر -ب

عدم  -ر   م عناما-اوم ه ا األثر عن ابن عمرفمف .(2)عليك زكاته كلما حا  احلو ك
  وموب الزكاة   الدين ال ي م ميكن تقا يه   احلا .

 املنا شة:
ا  ه ا استدم  ابملفاوم، و د روي عنه صر ا  ما يد  على وموب زكاة الدين  ينا ش

، وما كا  أيديكم)فزكه( فاو مبنزلة ما   كما كا  من دين   ثقة ، ونيه:املظنو  بعد  بضه
 . (2)من دين ظنو  فال زكاة فيه حىت يقبضهك

 اإلمابة:
 جياب عن ذلك ا  ه ا األثر  عيف، فال يضعف امستدم  مبفاوم األثر اليحي .

كم زكاة   ما   أهنما  ام: -ر   م عناما- روي عن ععما  وعل ما  -ج
  .(1)فليس بضمار هو ال ي م يرمى، فنذا رم واملا  الضمار . (4) مارك

                                 
(، ورما  ه ا األثر كلام ثقات إم عبد م بن صاحل، 1212(، بر م )425أؤرمه أبو عبيد   كتاب األموا   ) (1)

 (.252ملعاصرة من ؤال  شرم امللك   صاحل، و د اتبعه ابن بكري وهو ثقة.)ينظر: مسائل الزكاة ومسائلاا ا

  (.14تقدم خترجيه  ) (2)

،و  سند، موسى بن عبيدة،  عيف؛ 4/152، والبياق    السنن الكربى 2/52أؤرمه ابن أيب شيبة   املينف  (2)
  .2/254(، و عفه األلباين   اإلرواء 6212(،بر م )552 عيف؛ كما   التقريب  )

، و ا : كمل أمد، عن عل ك، 1/242مل أمد، فيما اطلع  عليه من كتب اآلاثر ، و د ذكر، ابن حجر   الدراية  (4)
( مبينا  كالم الزيلع : ك ل  أراد أنه 2/262، و ا :  ريب.  ا  العيين   البناية )2/224والزيلع    نيب الراية 
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 املنا شة: 
وأيضا :  د  نو ش انه م يعرف من ؤرمه، وم تعرف صحته، فال ييل  لالستدم .

 .إ  شاء م-ظنو  بعد  بضه، كما سيم  عنه وموب زكاة الدين امل -هنع هللا يضر -ص  عن عل  
 .(2)زكاةككليس   الدين  أهنما  ام: -ر   م عناما -وعن عائشة، وابن عمر -د

 املنا شة:
، وأما (2)من وموب زكاة الدين أما أثر عائشة فضعيف، ف هو معارض مبا نقل عن  ريها

وما كا  من دين ظنو  فال زكاة فيه حىت ك أثر ابن عمر فقد روي عنه ؤالفه، وهو  وله:
 . (4)يقبضهك

 اإلمابة:
الدين املظنو  بدليل ما ا  ذلك حممو  على  -ر   م عناما-جياب عن أثر ابن عمر

ص  عنه من إجياب زكاة الدين املرمو، وأما الرواية اليت عورض كا هنا فال تي ، كما تقدم   
 خترجياا.
أ  الدين  ري املرمو ان ص امللكية؛ ألنه م ميكن  بضه وامنتفاحل به   احلا ، فال  -2

 . (5)الكتابةأيؤ  حكم ما   اليد كالدين املرمو، فال جتب زكاته؛ كدين 
ا ، والدين  ري املرمو ليس انميا  م حكمأ  الزكاة إمنا جتب   املا  النام  حقيقة أو  -2

 .(6)ا ؛ ألنه م طريل إ  امنتفاحل به، والتيرف فيه؛ كاملا  التاويحكمحقيقة وم 
، ومقتضى ذلك أ  م جتب للفقري   ما  ميكن تنميته واستعمار، أ  الزكاة مواساة -4

 .(1)صاحبه م يدري أيقتضيه أم م؟و  ألنه منقطع عن النماء، الزكاة   الدين  ري املرمو؛

                                                                                               
   مل يعب  مطلقا ك. 

  .2/122، والنااية    ريب احلديم4/411يد ينظر:  ريب احلديم أليب عب (1)

   (.11تقدم خترجيه  ) (2)

  (، من ه ا البحم.14-12ينظر:  )  (2)

  (.15تقدم خترجيه  ) (4)

  .6/226، الشرح الكبري 4/212ينظر: املغين  (5)

   .2/161ينظر: امنتيار  (6)

  .4/212، املغين 2/114ينظر: املنتقى  (1)
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؛ أل  الزكاة إ  كان  فيه إمحاف برب املا أ  إجياب الزكاة   الدين  ري املرمو  -5
ألنه تتعلل بعني املا  مل يعلم الوامب فيه إم حبساب طويل ميتنع أ  أت  الشريعة مبعله؛ 

اة العام األو  ف  سماا من املا ، ف العام العاين وهك ا، وإ  كان  الزكاة تتعلل سيحسب زك
   .(1)ابل مة م بعني املا ، فانا إذا طا  الزما  صارت الزكاة أكعر من املا 

 أدلة القو  العاين:
 مبا يل : ،عما مضى بوموب زكاة الدين احلا   ري املرمو بعد  بضهاستد  القائلو  

 اآلاثر املروية عن اليحابة   ذلك، ومناا: -1
كإ  كا  صاد ا  فليزكه إذا  بضه ملا  أنه  ا    الدين الظنو : -هنع هللا يضر -ما ماء عن عل  -أ
 .(2)أم م؟ ،أيقضيه ال ي عليه الدين ،والظنو : هو ال ي م يدري صاحبه.(2)مضىك

 املنا شة:
استحبااب ، ول ا  ا : إ  كا  صاد ا ، أي إ  كا  نو ش انه حممو  على أنه يزكيه تورعا  و 

 .(4)صاد ا    ورعه
 .(5) كيزك  ماله من الدين على  ري،ك أنه  ا : -هنع هللا يضر -ما روي عن مابر -ب

 املنا شة:
، -وم أعلم-ينا ش ا  ذلك عام، فيحمل على الدين املرمو؛ مجعا  بني اآلاثر   ذلك

 الزكاة فيه  بل  بضه؛ كما هو ظاهر اللفظ. وي يد ذلك أنه أومب إؤراج
كزكوا ما كا    أيديكم، وما كا   أنه  ا : -ر   م عناما-ما روي عن ابن عمر -ج

من دين   ثقة )فزكه( فاو مبنزلة ما   أيديكم، وما كا  من دين ظنو  فال زكاة فيه حىت 
 .(6)يقبضهك

                                 
  .25/41الفتاوى ينظر: جمموحل  (1)

، وابن أيب شيبة   املينف 4/152(، والبياق  1222(، بر م )426أؤرمه أبو عبيد   كتاب األموا   ) (2)
 (.2/252(، وصححه األلباين   اإلرواء )6/122،  ا  ابن حزم: ه ا    اية اليحة.)احمللى 2/52

 .4/152ياق  ، والسنن الكربى للب2/464ينظر:  ريب احلديم أليب عبيد  (2)

   .2/161ينظر: امنتيار   املسائل الكبار  (4)

  .6/122، وابن حزم   احمللى 2/52أؤرمه ابن أيب شيبة   املينف  (5)

  (.15تقدم خترجيه  ) (6)
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 املنا شة:
كليس    وأيضا ،  د روي عنه ؤالفه، وهو  وله: ه.نو ش انه  عيف؛ كما تقدم   خترجي

 .(1)الدين زكاةك
إذا مل ترج أؤ ، فال ك :  الدين أنه  ا  -ر   م عناما-ما روي عن ابن عبا  -د

 .(2)فنذا أؤ ته فزك عنه ما عليهكتزكه، حىت أتؤ ،، 
 املنا شة:

د روي عن  ري، من  نو ش انه  عيف؛ كما تقدم   خترجيه، فال ييل  لالحتجاج، و 
 اليحابة ؤالفه؛ كما تقدم   أدلة القو  األو .

 ؛ملا مضىأ  الدين  ري املرمو ما  مملوك للدائن جيوز التيرف فيه، فومب  زكاته  -2
  .(2)على املل ء كالدين

 املنا شة:
أنه ينا ش انه وإ  كا  الدين  ري املرمو مملوكا  للدائن إم أ  ملكيته عليه ان ية؛ بدليل 

م ميكنه امنتفاحل به والتيرف فيه، و ياسه على الدين املرمو  يا  مع الفارب؛ أل  الدين 
 املرمو   حكم ما   اليد؛ ألنه ميكن  بضه والتيرف فيه، خبالف الدين  ري املرمو.

 .(4)أ  ملكية الدائن على دينه اتمة، فومب  عليه زكاته؛ كما لو نس  عند من أودعه -2
 .(4)أودعه

 املنا شة:
ينا ش بعدم التسليم، فملكية الدائن على دينه  ري املرمو ملكية ان ية؛ ألنه م ميكنه 

ا  املودحل ال ي نس  عند من أودعه م ي سلم فيه حكم  بضه والتيرف فيه، و ياسه على امل
 .-وم أعلم-األصل إذا مل يكن عن تفريط؛ ألنه ييري كاملا  التاوي 

 أدلة القو  العالم:

                                 
  (.11تقدم خترجيه  ) (1)

  (.14تقدم خترجيه  ) (2)

  .4/212ينظر: املغين  (2)

  .6/226ينظر: الشرح الكبري  (4)
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ائلو  ا  الدين احلا   ري املرمو يزكى بعد  بضه لسنة واحدة عما مضى مبا استد  الق
 يل :

  ما   بضه بعض الومة  أنه كتب -رمحه م- ما روي عن عمر بن عبد العزيز -1
أ   ،مر برد، إ  أهله، وي ؤ  زكاته ملا مضى من السنني، ف عقب بعد ذلك بكتابظلما ، أي

  .(1)دة، فننه كا   مارا  إم زكاة واحم ي ؤ  منه 
 املنا شة:

، وإذا كا  امتااد اليحايب (2)و د ص  عنه ؤالف ذلك نو ش ا  ه ا امتااد منه،
  .(2)ليس حبجة إذا ؤالفه  ري،، فكيف مبن دونه

أ  املا   د نض   يد الدائن   طر  احلو ، ولو كان  أحوام ، فننه  د حيل مناا  -2
 . (4)املا ، فومب أ  م تسقط الزكاة عن حو  واحدحو  واحد نض   طرفيه 

 املنا شة:
نو ش ا  املا    مجيع األحوا  على حا  واحدة، فومب أ  يتساوى   وموب الزكاة 

، وم يسلم ا  ملك املا    طر  احلو  سبب لوموب الزكاة، بل مبد أ  (5)أو سقوطاا
املرمو ملكيته ان ية، فلم يتحقل فيه سبب  ، والدين  رييكو  مالكا  للما    مجيع احلو 

 .(6)وأل  املانع إذا ومد   بعض احلو  منع من الزكاة؛ كنقص النياب الوموب.
 .(1)وألنه ما  منع من تنميته، فلم جتب فيه زكاة؛ كال ي ؤرج عن ملكه -2

 املنا شة:
زكاته لعام  ينا ش ا  مقتضى ذلك عدم وموب الزكاة فيه مطلقا ، وأنتم تقولو  بوموب

                                 
(، 421، وأبو عبيد   كتاب األموا   ) 1/252أؤرمه مالك   املوطم   كتاب الزكاة، ابب الزكاة   الدين  (1)

 (.1121، بر م )4/122، وعبد الرزاب   املينف 4/152(، والبياق    السنن الكربى 1224بر م )

   .6/124ينظر: احمللى  (2)

   .2/122ينظر: شرح فت  القدير  (2)

  .2/112املنتقى ينظر:  (4)

  .4/211ينظر: املغين  (5)

   .6/226ينظر: الشرح الكبري  (6)

  .2/112ينظر: املنتقى  (1)
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 واحد، فيكو  دليال  عليكم م لكم.
أان لو أومبنا زكاة الدين على الدائن   كل عام، وهو بيد  ري، مناؤ، له، ألدى ذلك  -4

 .   (1)إ  أ  تستالكه الزكاة
 املنا شة:

ينا ش ا  الدين إذا كا  مرموا  ميكن  بضه والتيرف فيه فاو   حكم ما   اليد جتب 
بعض أدى ذلك إ  استاالكه؛ كما لو كا    يد، ومل ينمه، فليس استاالك الزكاة لزكاته، ولو 

ملا  مانعا  من وموكا، وأما إ  كا   ري مرمو فاو ان ص امللكية لعدم التمكن من  بضه ا
 .-وم أعلم-ا  امللكية، م لعلة امستاالك لعلة نقي والتيرف فيه، فلم جتب زكاته

 الرتمي :
هو القو  األو ، وهو القو  بعدم وموب زكاة الدين إذا كا   ري  - أعلموم -الرام  

، وسالمتاا من مرمو، فنذا  بضه الدائن استمنف به حوم  مديدا ، وذلك لقوة أدلة ه ا القو 
   املنا شة، و عف أدلة األ وا  األؤرى مبا ورد علياا من املنا شة.

 .  مالية معاوضة غير : إذا كان الدين الحال عنثانيالمطلب ال

وبد  اخللع،  ق،كالصدا ؛حااًل كان أو مؤجلً  إذا كا  الدين عن  ري معاو ة مالية
 ، فما حكم زكاته؟(2)والدية، و ري ذلك

 :ثالثة أ وا  اؤتلف العلماء   ذلك على
 .حام  كا  أو م مال   القو  األو : م زكاة   الدين إذا كا  عن  ري معاو ة مالية

ما  و  ،(1)رواية عند احلنابلة ، وهو(5)والظاهرية ،(4)، واملالكية(2)حنفية إ  ذلك أبوذهب 
                                 

    .2/114ينظر: املنتقى  (1)

مالحظة: دين القرض تربحل ابتداء  معاو ة انتااء ، فيدؤل   القسم األو ،   حكم زكاة الدين إذا كا  عن معاو ة  (2)
  مالية.

   . 2/26، الدر املهتار 2/122، شرح فت  القدير 2/12، بدائع الينائع 2/125ينظر: املبسوم  (2)

الشرح الكبري  (،22، القوانني الفقاية   )1/222، املقدمات املمادات 1/211، التفريع 1/262ينظر: املدونة  (4)
، كفاية الطالب الرابين 2/121، اخلرش  على ؤليل 1/462، حاشية الدسو   1/466،461حباشية الدسو   

 .1/242، الفواكه الدواين 2/212،214، التاج واإلكليل 1/422

  .6/122ينظر: احمللى  (5)
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، و ا  به بعض الشافعية إذا كا  (2)  اليداب -رمحه م- شيخ اإلسالم ابن تيمية ما  إليهو 
    .(2)م مال  

 .حام  كا  أو م مال   بعد القبض القو  العاين: وموب الزكاة فيه
احلنابلة إ  كا  الدين مرموا ، وهو و  ،(4)وسف ودمحم من احلنفيةأبو ي ذهب إ  ذلك

 .   (5)إحدى الروايتني إ  كا   ري مرمو، لكن م يلزم إؤراماا إم بعد القبض
القو  العالم: وموب الزكاة فيه  بل القبض إذا كا  حام  مرموا ، فن  كا  م مال  أو  ري 

 مرمو زكا، بعد  بضه. 
 . (6)الشافعية   أص  القولنيذهب إ  ذلك 

 األدلة:
 أدلة القو  األو :

 استد  من  ا  ا  الدين إذا كا  عن  ري معاو ة مالية، فال زكاة فيه، مبا يل :
أ  متام امللك شرم لوموب الزكاة، والدين العاب  بدم  عما ليس مبا ؛ كاليداب،  -1

 .(1)لك فيه إم ابلقبض؛ كالدية على العا لةوبد  اخللع، ودية العمد، ملكيته ان يه، وم يتم امل
 املنا شة:

، بل إ  كا  حام  مرموا ، ميكن مطلقا   ينا ش انه م يسلم ا  ه ا الدين ان ص امللكية
؛ كعمن املبيع، وأما إ  كا   ري مرمو، أو كا  م مال  (1)فملكيته اتمة بضه والتيرف فيه 

  فملكيته ان ية؛ كالدية على العا لة.
فال يتم امللك فيه إم  -خبالف مثن املبيع -أ  أصل ه ا الدين ليس مام  متقوما   -2

                                                                                               
  .6/222ينظر: اإلنياف  (1)

  .41-25/41ينظر: جمموحل الفتاوى  (2)

 .1/151املا ب نظر: ي( 2)

  .2/122، شرح فت  القدير 2/12، بدائع الينائع 2/125ينظر: املبسوم  (4)

 .2/522، شرح الزركش  6/221،225، املقنع مع الشرح الكبري 4/211ينظر: املغين  (5)

  . 1/255(، أسو املطالب 112، كفاية األؤيار   )1/151ينظر: املا ب  (6)

  .2/116امنتيار   املسائل الكبار ، 2/161ينظر: املبسوم  (1)

  .2/116ينظر: امنتيار   املسائل الكبار  (1)
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 .(1)ابلقبض
 املنا شة:

القبض، هل هو متقوم أو  ري متقوم، فك لك ينا ش انه م ينظر إ  أصل الدين بعد 
بضه ، بل شرم وموب الزكاة متام امللك، فنذا كا  ه ا الدين حام  مرموا  ميكن   بل القبض

 والتيرف فيه، فامللكية عليه اتمة. 
أ  الدين العاب  بدم  عما ليس مبا ، ليس مبا  على احلقيقة، وإمنا تتم املالية فيه عند  -2

 .(2)تعيينه ابلقبض، والزكاة إمنا جتب   املا ، فنذا مل يكن مام  فال زكاة فيه
 املنا شة:

أ  م جتب الزكاة   دين أصال ، وأنتم م  ينا ش بعدم التسليم، بل الدين ما ، وإم لزمكم
 تلتزمو  ذلك، بل تومبو  الزكاة   الدين إذا كا  بدم  عن ما  التجارة.

 اإلمابة:
أميب ا  الدين إذا كا  بدم  عن ما  التجارة، فملك املالية كا  اتما    أصله  بل أ  

، فيار كم  املبد   ائم   يد، لى ما كا ؛ أل  بد  الش ء  ائم مقامه،ييري دينا ، فبق  ع
 .(2)وه ا املعو م يومد فيما هو بد  عما ليس مبا 

 الرد: 
يرد انه م ينظر إ  أصل الدين بعد القبض، هل هو ما  أو ليس مبا ، فك لك  بل 

، بل شرم وموب الزكاة متام امللك، فنذا كا  ه ا الدين حام  مرموا  ميكن  بضه القبض
  فامللكية عليه اتمة.والتيرف فيه، 

أ  اليداب، وعوض اخللع، وحنومها دين ومب عما ليس مبا ، فلم جتب فيه الزكاة  -4
 . (4) بل  بضه؛ كدين الكتابة، والدية على العا لة

 املنا شة:

                                 
 ينظر: امليدر السابل. (1)

  .2/12، بدائع الينائع 2/125ينظر: املبسوم  (2)

  .2/12، بدائع الينائع 2/125ينظر: املبسوم  (2)

   .2/114ينظر: امنتيار   املسائل الكبار  (4)
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إم أنه   نفسه ما ، فالزكاة جتب نو ش ا  ه ا الدين وإ  كا  عو ا  عما ليس مبا  
أنه بعد القبض جتب فيه وإ  كا  عو ا  عما ليس مبا ، و ياسام مع فيه دو  مبدله، أم ترى 

  دين الكتابة والدية على العا لة  ري مستقر؛ أل  العبد ميلك تعجيز نفسه وبيانه: أالفارب، 
فيسقط الدين عنه، والدية على العا لة  بل احلو  م ميكن  بضاا، خبالف اليداب وحنو، فاو 

 . (1)مستقر
 عاين:أدلة القو  ال

، مبا دين إذا كا  عن  ري معاو ة مالية بعد  بضهال بوموب الزكاة   استد  من  ا 
 يل :

، فننه ليس فياا (2)الدالة على وموب زكاة الدين -مهنع هللا يضر-عن اليحابة  عموم اآلاثر -1
 .  لدين الوامب عن  ري معاو ة ماليةالتفريل بني الدين الوامب عن معاو ة مالية وا

 نا شة:امل
وروي  آاثر  بل فياا املطلل واملقيد، ليس  على إطال اا، ينا ش ا  ه ، اآلاثر

ه ، املسملة متااد   لال تعار اا؛ كما تقدم حني ذكرها ومنا شتاا، وه ا جيعل جمام  أوسع
 حبسب ما تقتضيه األصو  والقواعد واملقاصد الشرعية   نظر الباحم. 

ما  مملوك ميكن  بضه، وامنتفاحل  - ري معاو ة مالية الوامب عن-أ  ه ا الدين  -2
 .(2)به، فومب  زكاته؛ كعمن املبيع، وعوض القرض

 املنا شة:
ينا ش ا  ه ا مسلم مبا ه ، صفته، لكن ليس كل دين ك ، اليفة، فمنه ما يكو  

ما  ومنه فال جتب زكاته، حام  لكنه  ري مرمو؛ كما لو كا  على معسر أو مماطل أو ماحد،
م ميلك الدائن املطالبة به   احلا ؛ كالدية امل ملة على العا لة، واليداب امل مل،  هو م مل

إذ التمميل   الدين الناشئ عن  ري  ال ، فال جتب زكاته أيضا ؛وعوض اخللع إذا كا  م م
ا  ، خبالف م؛ ألنه عوض عما ليس مبا  تمل  يد التنمية حبا  من األحوا معاو ة مالية م 

                                 
     .2/115امنتيار   املسائل الكبار ينظر: (1)

  تقدم ذكرها ومنا شتاا   املطلب األو  من ه ا املبحم. (2)

  .2/112ينظر: امنتيار   املسائل الكبار  (2)
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 . مالية كا  عن معاو ة
 أدلة القو  العالم:

يستد  لقوهلم: ا  الدين إذا كا  عن معاو ة  ري مالية وكا  م مال  أو  ري مرمو فننه 
 و د تقدم  منا شتاا. يزكى بعد  بضه؛ ادلة القو  العاين.

فرب بينه ويستد  لقوهلم انه يزكى  بل القبض إذا كا  حام  مرموا : انه   ه ، احلا  م 
؛ ألنه مقدور على  بضه، وميكن التيرف (1)وبني الدين احلا  املرمو إذا كا  عن معاو ة مالية

 . (2)فيه
 الرتمي :
أ  الدين الوامب بدم  عما ليس مبا  م جتب زكاته إم إذا كا   -وم أعلم-يظار يل 

حام  مرموا  ميكن  بضه   احلا  وامنتفاحل به؛ ألنه   ه ، احلا    حكم املقبوض، وأما إ   
أما امل مل فالنعدام م  لكنه  ري مرمو فال جتب زكاته؛ كا  م مال  ولو كا  مرموا ، أو حا

حلا   ري املرمو؛ فلما تقدم لكونه ومب عن  ري معاو ة مالية، وأما ا ؛مطلقا   شرم النماء فيه
 زكاته إذا كا  عن معاو ة مالية، فانا أو .من عدم وموب 

 
 المؤجل. : زكاة الدين ثانيالمبحث ال

 وفيه مطلبا :
  .  مالية عن معاوضة لمؤجلول: إذا كان الدين االمطلب األ
 وفيه مسملتا :

 حكم زكاة الدين المؤجل.مسألة األولى : ال
، وحنو ذلك. عني أو منفعة إذا كا  الدين امل مل عن معاو ة مالية؛ كعمن سلعة، وأمرة

 : ولني   اجلملةفقد اؤتلف العلماء   حكم زكاته على 
 .  اجلملة و : وموب الزكاة   الدين امل ملالقو  األ

عند  امل هب، و (2)لني عند الشافعيةوهو أص  القو ، (1)واملالكية ،(2)ذهب إ  ذلك احلنفية
                                 

 ، فال حامة لتكرارها هنا.12قدم  أدلة وموب الزكاة فيه  بل  بضه   ت( 1)

 .1/151نظر: املا ب ي( 2)

  .2/2بدائع الينائع  ،2/121ينظر: املبسوم (2)
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، وأفت  به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية (4)، وهو ال ي  رر، جممع الفقه اإلسالم (2)احلنابلة
 .(5)واإلفتاء   اململكة العربية السعودية

 .دين امل ملالقو  العاين: عدم وموب الزكاة   ال
، ون سب إ  ابن (1)و و  الظاهرية، (1)، ورواية عند احلنابلة(6)وهو  و  عند الشافعية

 .(12)و  نسبته إليه نظر ،(2)تيمية
 األدلة:

 أدلة القو  األو :
 استد  القائلو  بوموب زكاة الدين امل مل   اجلملة، مبا يل :

ؤــ  مــن } العامــة الدالــة علــى ومــوب الزكــاة   املــا  اململــوك؛ كقــو  م تعــا :األدلــة  -1
و  أمـــــواهلم حـــــل معلـــــوم للســـــائل } ، و ولــــه تعـــــا : (11){وتـــــزكيام كـــــاأمــــواهلم صـــــد ة تطاـــــرهم 

  أمــواهلم ت ؤــ  مــن  :)فــمعلمام أ  م افــرتض علــيام صــد ة-ملسو هيلع هللا ىلص -و ــو  النــيب  ،(12){واحملـروم

                                                                                               
، الفواكه الدواين 2/221، مواهب اجلليل 1/414(، الشرح الكبري حباشية الدسو   22ينظر: القوانني الفقاية  ) (1)

1/242.  

 .1/255، أسو املطالب 6/21، اجملموحل 1/151، املا ب 2/212ينظر: احلاوي الكبري  (2)

  .6/226، اإلنياف 2/221املبدحل  ،6/221، الشرح الكبري 4/211ينظر: املغين  (2)

   .1/112جملة جممع الفقه اإلسالم ، العدد العاين  (4)

  (.12564،الفتوى ر م )2/124ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة  (5)

 .         1/412، مغين احملتاج 6/22،21، اجملموحل 1/151، املا ب 214-2/212ينظر: احلاوي الكبري  (6)

   .6/221، اإلنياف2/221، املبدحل 6/225الشرح الكبري ينظر: املقنع مع  (1)

   .6/122ينظر: احمللى  (1)

  .2/221(، املبدحل 146، األؤبار العلمية من امؤتيارات الفقاية   )2/222ينظر: الفروحل  (2)

( من 25/41فلم ينقل عنه نص صري    ذلك، ولعل نسبة ذلك إليه بناء على ما ما  إليه   جمموحل الفتاوى ) (12)
عدم وموب زكاة اليداب حام  كا  أو م مال ، وتعميم ذلك على الدين امل مل كله فيه نظر؛ أل  اليداب ليس 
معاو ة مالية فاو؛ كالدية، وعوض اخللع، فيقتير فيه على مورد،، وم يعمم على كل دين م مل مسيما ما كا  

 .-وم أعلم-عن معاو ة مالية؛ للفارب بيناما

 .122التوبة:(11)

 .24،25املعارج: (12)
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 .(1)ترد على فقرائام(أ نيائام و 
 ومه الدملة:

فاـو داؤـل حتـ  مجلـة  جيوز تيرفه فيه، أ  الدين امل مل   ذمة املدين ما  مملوك للدائن،
 ماله، فتجب فيه الزكاة؛ لعموم األدلة املتقدمة.

 املنا شة:
  املـا     العلة   وموب الزكاة ليس  امللك فقط، ولكناا القدرة على التيـرفانو ش 

 .(2)، وه ا  ري ممكن   امل ملاململوك حقيقة أو حكما  
 اإلمابة:

إمكـــا  تنميـــة املـــا ، وهـــ ، العلـــة القـــدرة علـــى التيـــرف هـــ   جيـــاب ا  العلـــة   اشـــرتام
متحققــة فعــال    الــدين امل مــل، إذا كــا  للــدائن   أتميلــه منفعــة؛ كــم  يبيــع مــا مثنــه حــام  مائــة 

  مبائة وعشرين م ملة، فتحقل النماء ابلتمميل.

دين عموما ، ومن اليت تد  على وموب زكاة ال -مهنع هللا يضر-اآلاثر الواردة عن اليحابة  -2
 ذلك الدين امل مل، و د تقدم ذكرها، فال حامة لتكرارها.

ولوم أنه مملوك مل  ملك الدائن مستقر على الدين امل مل، بدليل صحة الرباءة منه، أ  -2
 .(2)تي  الرباءة منه
 املنا شة:

 نو ش مبا نو ش به الدليل السابل.
 اإلمابة:

 السابل. جياب مبا أميب به عن منا شة الدليل
 .(4)أ  احلوالة تي  على الدين امل مل، فد  على إمكا  التيرف فيه -4

                                 
، واللفظ له، ومسلم   كتاب اإلميا ، ابب الدعاء إ  2/121أؤرمه البهاري   كتاب الزكاة، ابب وموب الزكاة (1)

   (. 12، ر م )1/52الشاادتني وشرائع اإلسالم 

  (.111ينظر: أثر الدين   الزكاة للدكتور صاحل الالحم،  ) (2)

   .4/211، واملغين 1/151ينظر: املا ب  (2)

  .6/221ينظر: اإلنياف مع الشرح الكبري  (4)
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 املنا شة:
 ري   وه ا، (1)فال تي  احلوالة ابلدين امل مل إم مب مل معلهنو ش ا  ه ا  ري مسلم 

  .(2)كاف   كما  التيرف
 اإلمابة:
عدم  و  صحة احلوالة به على دين م مل معله يد  على تيرف الدائن فيه، جياب ا 

كما  التيرف   الدين امل مل أثناء أتميله، كا  بسبب كما  التيرف فيه عند التمميل، مبا 
 جيعله انميا  أثناء األمل وه ،  اية العلة من كما  التيرف.

مام  انميا  من حني إمراء  أ  الدين امل مل ال ي زيد فيه من أمل التمميل، يعد -5
العقد؛ أل  الرب   د زاد مقابل األمل، والتعامل اآلمل جما  من جمامت امسرتابح، بل هو   

 .(2)العير احلا ر من أبرزها ؤاصة   امل سسات التمويلية
فائدة، فمشبه ما لو   مل ثب  ابؤتيار الدائن، وله   التمؤريأ  األمل   الدين امل -6
 . (4)  آؤر مضاربةدفعه إ

 املنا شة:
نو ش ا  امؤتيار   التمؤري إمنا أومبته احلامة، فال ي ثر. وأما ومود الفائدة   التمؤري 

   .(5)فليس ابلضرورة إذ  د م تومد
 اإلمابة:
انه إمنا اؤتار التمؤري حلامته لتنمية ماله ك ا الطريل، فال مينع من وموب الزكاة، جياب 
دفعه إ  آؤر مضاربة، فن  مل يكن له   التمؤري فائدة وكا  التمؤري متمحضا   أشبه ما لو

 مليلحة املدين فال يكو  ذلك  البا  إم على معسر، والدين على املعسر م جتب زكاته.   
أ  القو  بعدم وموب الزكاة   الدين امل مل، ي دي إ  ؤلل ليس ابليسري   إ امة  -1

                                 
   .22-12/21ينظر: الشرح الكبري مع اإلنياف  (1)

   (.111ينظر: أثر الدين   الزكاة للدكتور صاحل الالحم،  ) (2)

  (.11 ) ينظر: امجتاهات الفقاية   زكاة الديو  للدكتور عبد الرمحن األطرم (2)

  .2/522ينظر: شرح الزركش   (4)

     (.111ينظر: أثر الدين   الزكاة للدكتور صاحل الالحم،  ) (5)
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العير؛ ألنه يرتتب على ذلك إسقام الزكاة عن نسبة كبرية م ثرة    فريضة الزكاة   ه ا
األموا  الزكوية مع أهنا أموا   ابلة للنماء، وه    الغالب أموا  مملوكة للتجار، فنسقام الزكاة 

 .   (1)فياا مناف ملقاصد الشريعة
 أدلة القو  العاين:

متنع من وموب الزكاة   الدين عموما ، ومن  اليت -مهنع هللا يضر-واردة عن اليحابة اآلاثر ال -1
 .(2)ذلك الدين امل مل

 املنا شة:
   نو ش امستدم  ك ، اآلاثر   املطلب األو  من املبحم األو ، فال حامة للتكرار.

أ  متام امللك شرم لوموب الزكاة، وهو  ري متحقل   الدين امل مل؛ ألنه م سلطا   -2
 .(2)هلياحبه عليه حىت  ل أمل

 املنا شة:
نو ش بعدم التسليم ا  ملك الدائن على الدين امل مل  ري اتم؛ ألنه ميلك اإلبراء منه 

 .(4)واحلوالة عليه، وحنو ذلك من التيرفات وه ا دليل امللك
 اإلمابة:

؛ ألنه  ري  ادر على تنميته وامنتفاحل به، وإمنا أميب ا  ه ا كله م يستلزم متام امللك
 .(5)  تكو  ملكيته له ان ية  ري اتمة اية ذلك أ

 الرد: يرد مبا أي    منا شة الدليل التايل.
 الدين امل مل ما  ممنوحل منه، حمبو  عن تنميتهو  النماء شرم لوموب الزكاة، أ  -2

 .(6)، فال جتب زكاته؛ أشبه الدين على املكاتبوامنتفاحل به
 املنا شة:

                                 
   .212ينظر: الندوة العانية عشرة لقضااي الزكاة املعاصرة    (1)

  ( من ه ا البحم ، فقد تقدم ذكرها وخترجياا ومنا شتاا.11ينظر:  ) (2)

  .2/221، املبدحل 1/211ينظر: جممع األهنر  (2)

   . 6/221، اإلنياف مع الشرح الكبري 4/211، املغين 1/151ينظر: املا ب  (4)

  .6/225ينظر: الشرح الكبري  (5)

  .6/225، الشرح الكبري 1/216ينظر: جممع األهنر  (6)
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، ومناؤ، حاصل حبكم ما يقابل أمله من كان  بتمميلهتنميته    إ بعدم التسليم، بل ينا ش
وينتفع ب لك أكعر من  ،- الديو  امل ملة، وهو الغالب   إ  كا  له ابلتمميل منفعة – رب 

، فال مينع من مليلحته واملنع من التيرف فيه و ع ابؤتيار، بق  بيد،، انتفاعه به فيما لو
على دين الكتابة  يا  مع الفارب، فدين الكتابة  ، والقيا  (1)وموب الزكاة؛ كاملا  املرهو 

  ري مستقر، ومسملتنا   الدين املستقر عن معاو ة مالية.
 اإلمابة:

 أميب ا  ه ا منقوض ابلقرض احلسن؛ ألنه  ري مقابل برب .
 الرد:
حا  وم يتممل ابلتمميل عند مجاور م أمل له، بل هو  ا  القرض احلسن رد
عند املالكية أنه يتممل ابلتمميل فال لكن ، فيمؤ  حكم زكاة الدين احلا  كما تقدم، (2)الفقااء

، وعلى ه ا القو  م يكو  انميا  بسبب التمميل (2)ميلك الدائن املطالبة به  بل حلو  األمل
، وه ا كاف معتبار، انميا ، بل هو مناء  حسيا ، لكنه انم مناء  معنواي  من حيم األمر والعواب

   ري وأبقى من النماء املادي.ؤ
أ  الدين امل مل ما  م يستحقه الدائن   احلا ، ولو حلف أنه م يستحقه كا   -4

 .(4)ابرا ، فال زكاة فيه مع عدم امستحقاب
 املنا شة:

 .(5)نو ش بعدم التسليم؛ ألنه يي  اإلبراء منه، ولو كا  م يستحقه مل ينف  فيه إبراؤ،
 الرتمي :
  ؟ ري مرمو على زكاته الدين امل مل كو ما هو أثر  ي  بني القولني،  بل الرتم

، زكاة الدين احلا   ري املرمو   وموبتقدم   زكاة الدين احلا  اخلالف بني الفقااء 
                                 

 (.6/25، احمللى 4/142املغين ، 2/54ب زكاة املا  املرهو  على مالكه    و  مجاور العلماء. )ينظر: األم جت( 1)

، املغين 4/24، رو ة الطالبني 1/222، املا ب 6/145، شرح فت  القدير 1/226ينظر: بدائع الينائع  (2)
  .12/242، اإلنياف 6/421

  .2/241، أسال املدارك 5/421، من  اجلليل 2/1222ينظر: املعونة للقا   عبد الوهاب  (2)

  .1/151ينظر: املا ب  (4)

   ينظر: امليدر السابل. (5)
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أم م؟ و د ترم  لدى الباحم عدم وموب زكاة الدين احلا   ري املرمو، وأتسيسا   هل جتب
 .عدم وموب زكاة الدين امل مل  ري املرموأ  يقا  بعلى ه ، النتيجة ومن ابب أو  

: إنه م ميكن اعتبار الدين امل مل مرموا  أو  ري مرمو  بل حلو  ولكن ملعرتض أ  يقو 
األمل؛ ألنه م ميكن احلكم على املدين   الدين امل مل، هل هو مل ء أو معسر، مقر أو 

حلو  األمل، وابلتايل يتو ف احلكم حىت بل املطالبة، وم مطالبة   ماحد، ابذ  أو مماطل  بل
 .(1)حلو  األمل

، وذلك بناء  ابذم  مقرا  وأميب عن ه ا امعرتاض: ا  املدين   الدين امل مل يعترب مليئا  
على األصل، والقاعدة استيحاب األصل حىت يعب  ؤالفه، فاألصل   املدين دينا  م مال  

ذلك عند حلو  األمل؛ إما إبعسار،، أو محود،، أو أنه مل ء مقر ابذ ، حىت يعب  ؤالف 
مضمونة برهن   البا  ما تكو  اليت  يد مناا النماء ، مسيما وأ  الديو  امل ملة(2)مماطلته

  حمرز، أو كفيل مل ء، أو  ري ذلك من الضماانت.
وبناء  على ذلك فالرام  هو القو  بوموب زكاة الدين امل مل إذا كا  مرموا ، وعدم 

 .-وم أعلم -وب زكاته إذا كا   ري مرمو وم
 . كيفية إخراج الزكاة عن الدين المؤجل :مسألة الثانيةال

بوموب الزكاة   الدين امل مل   كيفية إؤراماا على ثالثة القائلو   الفقااء اؤتلف
 أ وا :

إذا كا  الدين مرمو  اماا وامب عن كل سنة ولو مل يقبض؛: أ  إؤر القو  األو 
 . السداد

، وهو مروي عن عمر، وععما ، وابن (4)، واؤتيار أيب عبيد(2)وهو ومه عند الشافعية
. وهو ال ي أفت  به اللجنة الدائمة للبحوث (5)، وعن مجلة من التابعني-مهنع هللا يضر- عمر، ومابر

                                 
  (.212ينظر: أحكام الزكاة ومسائلاا املعاصرة من ؤال  شرم امللك  ) (1)

  ينظر: امليدر السابل. (2)

 .1/412مغين احملتاج  ،6/22ينظر: اجملموحل  (2)

  (. 422ينظر: كتاب األموا  له   ) (4)

   ينظر: امليدر السابل. (5)
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، (2)الشيخ عبد الرمحن السعدي ، وهو اؤتيار(1)العلمية واإلفتاء   اململكة العربية السعودية
 . (2)والشيخ عبد م البسام

 القو  العاين: أ  الزكاة م جتب فيه إم بعد  بضه، فنذا  بضه زكا، ملا مضى من السنني
 . ري مرمو مرموا  أو

، (6)، وامل هب عند احلنابلة(5)عند الشافعية الوماني، وهو أص  (4)ذهب إ  ذلك احلنفية
 .(1)عبيد إ  كا   ري مرمووهو اؤتيار أيب ، (6)احلنابلة

القو  العالم: وموب الزكاة   دين التامر املدير إذا كا  مرموا  فيقومه بعرض ويزك  
 يمته كل عام ولو مل يقبضه. فن  كا   ري مرمو أو لتامر  ري مدير أو كا   ر ا  فيزكيه إذا 

  بضه لسنة واحدة.
 .   (1)ذهب إ  ذلك املالكية

                                 
  (.12564،الفتوى ر م )2/124الدائمة ينظر: فتاوى اللجنة  (1)

   (.126ينظر: الفتاوى السعدية  ) (2)

   (.12ينظر: امجتاهات الفقاية   زكاة الديو  للدكتور عبد الرمحن األطرم   ) (2)

  .2/2، بدائع الينائع 2/121ينظر: املبسوم (4)

 .1/255املطالب  (، أسو222، األشبا، والنظائر للسيوط    )6/22ينظر: اجملموحل  (5)

  .6/226، اإلنياف 2/221، املبدحل 6/221، الشرح الكبري 4/211ينظر: املغين  (6)

  (.422ينظر: كتاب األموا  له   ) (1)

(، الشرح الكبري 22، القوانني الفقاية   )1/225، املقدمات املمادات 2/125، املنتقى 1/254ينظر: املدونة  (1)
، الفواكه الدواين 221 ،2/211، مواهب اجلليل 2/122خلرش  على ؤليل ، ا1/414،415حباشية الدسو   

1/242،242. 
 إ  ثالثة أ سام :  اوعدما فياا، من حيم وموب الزكاةعند املالكية م نقسو  امل ملة تيالد

 تنشم عن معاو ة : الديو  اليت مله ، و   م زكاة فياا على الدائن مطلقا، فنذا  بضاا استقبل كا احلو : ديو القسم األو 
 .. وك لك الديو  اليت أصلاا مثن عروض  نيةمالية؛ كاليداب، والدية

، والديو  اليت ط، وه : الديو  اليت أصلاا  رض: الديو  اليت جتب فياا الزكاة على الدائن يوم  بضاا لسنة فقالقسم العاين
 .تامر مدير وكا  الدين  ري مرمو السداداليت أصلاا عرض جتارة ل، والديو  أصلاا مثن عرض جتارة لتامر حمتكر

، فيقوماا املدير كل عام ويزك  ه  الديو  املرموة للتامر املدير، و يو  اليت جتب فياا الزكاة كل عام: الدالقسم العالم
-1/222، املقدمات املمادات (24-22  ) الكا  مبن عبد الرب ، 261-1/261)املدونة: ينظر  يمتاا.
، كفاية 1/461،414،415(، الشرح الكبري مع حاشية الدسو   22فقاية مبن مزي  )القوانني ال، 225

  (.1/242،242، الفواكه الدواين 422-1/421الطالب الرابين 
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 األدلة:
 ألو :أدلة القو  ا

استد  القائلو  بوموب إؤراج زكاة الدين امل مل عن كل سنة، ولو مل يقبض؛ إذا كا  
 مرمو السداد، مبا يل :

  وموب إؤراج زكاة الدين إذا كا    ثقة، ولو  -مهنع هللا يضر-اآلاثر الواردة عن اليحابة  -1
ن كل سنة ولو مل يقبض، مل يقبض، فنهنا تد  بعموماا على وموب إؤراج زكاة الدين امل مل ع

 إذا كا  مرمو السداد، ومناا:
كل دين لك ترمو أؤ ، فن  ك أنه  ا : -ر   م عناما- ما ورد عن ابن عمر -أ

  .(1)عليك زكاته كلما حا  احلو ك
عبد الرمحن بن أيب الزاند عن أبيه: أ  رمال  ابحل من رمل مام  ليتيم له بعشرين وروى  -ب

  عبد م بن عمر لوايل اليتيم: ألف درهم منجمة على املبتاحل،   كل عام ألف درهم، فقا
أؤرج مما وصل إليك   كل عام صد ة املا  كله، ان ه وكالئه، فلما مسع ذلك الرمل استقا  

     .(2)البيع
 أنه سئل عن دين لرمل على آؤر، أيعط  زكاته؟  ا : -هنع هللا يضر-ما ورد عن مابر  -ج
 .(2)كنعمك
 . (4)-مهنع هللا يضر-ما ورد   ذلك عن عمر، وععما ، وعل ، وابن عبا   -د
أ  صريورة املا  دينا  كا  بتيرفه واؤتيار،، وذلك  ري معترب   أتؤري حل الفقراء،  -2

 .(5)لك إبطا  حقام م ميلك التمؤريفننه كما م مي
أ  األصل   الديو  امل ملة اليت تنشم ابؤتيار العا دين أهنا ديو  مرموة، مسيما  -2

ديو  امل سسات املالية اليت خيضع إنشاء الديو  فياا لكعري من الضوابط امئتمانية إ افة إ  ما 
                                 

(، وسند، صحي  ،)ينظر: ما ص  من آاثر اليحابة 1214(، بر م )425أؤرمه أبو عبيد   كتاب األموا   ) (1)
   (.   2/522  الفقه 

  (.1262، بر م )2/411ابن زجنويه   كتاب األموا   أؤرمه (2)

  .4/121(، وعبد الرزاب   املينف 1215(، بر م )426-425أؤرمه أبو عبيد   األموا   ) (2)

   (.12تقدم ذكرها وخترجياا   ) (4)

  .2/124ينظر: املبسوم  (5)
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 .(1)األصل فياا أهنا ديو  مرموةخمييات مما  لل التععر   الديو ، ومعل يرصد هلا من 
أ  أتؤري أداء زكاة الدين املرمو إ   بضه م جيوز؛ ألنه سبب إ  استعقا  أداء زكاته  -4

و  تزكيتاا كل عام . (2)أو التفريط فياا، مسيما إذا  بض متفر ا  ومض  عليه سنو  كعرية
    قل .تيسري على املكلف، وتقسيط للزكاة عليه؛ ألهنا إذا امتمع  ث

 أدلة القو  العاين:
استد  القائلو  بوموب إؤراج زكاة الدين امل مل عما مضى من السنني، بعد  بضه؛ 

 مرموا  أو  ري مرمو، مبا يل :
ادلة القو  األو    املسملة أوم : استدلوا على وموب زكاته عما مضى من السنني  

 السابقة، فال داع  لتكرارها.
 أ  زكاته م جتب إم بعد  بضه، مبا يل :اثنيا : استدلوا على 

كإ  كا  صاد ا  فليزكه إذا  بضه  أنه  ا    الدين الظنو : -هنع هللا يضر- ما ورد عن عل  -1
 .(2)ملا مضىك

 ومه الدملة:
أ  الدين امل مل   حكم املظنو  )الدين على معسر(؛ ألنه م ميكن  بضه   احلا ، 

 .(4)إليه أم م؟ فت مل زكاته إ   بضهوصاحبه م يعلم هل يعود 
 املنا شة:

، بل الدين امل مل إذا كا  ينا ش بعدم التسليم ا  الدين امل مل   حكم الدين املظنو 
مرمو السداد فاو  ري مظنو ، وكونه م ميكن  بضه   احلا  م يعين أنه مظنو ؛ أل  أتميله 

و  أمله، مسيما وأ  الديو  امل ملة     الغالب مليلحة الدائن، و بضه ممكن عند حل
العير احلا ر  البا  ما تكو  موثقة بضماانت كعرية من رهن، وكفيل، و ريها؛ فال تكو  

                                 
  (.11األطرم   )الفقاية   زكاة الديو  للدكتور عبد الرمحن  تينظر: امجتاها (1)

  (.422ينظر: كتاب األموا  أليب عبيد   ) (2)

، وابن أيب شيبة   املينف 4/152(، والبياق  1222(، بر م )426أؤرمه أبو عبيد   كتاب األموا   ) (2)
 (.2/252(، وصححه األلباين   اإلرواء )6/122،  ا  ابن حزم: ه ا    اية اليحة.)احمللى 2/52

   .4/211ينظر: املغين  (4)
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  ب لك مظنونة.
أشبه الدين فال جتب زكاته  بل القبض،  أ  الدين امل مل م ميكن  بضه   احلا ، -2

 .(1)على املعسر، واملغيوب
 املنا شة:

 قدم   منا شة الدليل السابل.ينا ش مبا ت
أ  الدين امل مل زيد فيه من أمل األمل، فكيف جيب عليه أ  يزك  ستة م ملة،  -2

 .(2)تساوي مخسة حالة، فومب أتؤري إؤراج زكاته إ  القبض
 املنا شة:

زاد عن رأ   أو خبيم ماينا ش ا  ه ا منتف بتقومي الدين امل مل مبا يساوي حام ، 
 راحبة اليت مل حتل.املا  من امل

 أدلة القو  العالم:
ابألدلة نفساا اليت استدلوا كا   زكاة الدين احلا ، و د تقدم  استد  املالكية لقوهلم 

 ، فال حامة إلعادهتا.  (2)ذكرها ومنا شتاا   املبحم األو 

العرض  تتمعل بتقوميه بعرض، ف تقومي ،املرمو لكية طريقة   زكاة الدين امل مللكن للما
 .(4)بنقد، فيزك  ه ، القيمة،  الوا: أل   يمة الدين امل مل ه  اليت ميلكاا اآل 

وه ، الطريقة، أو ما يقوم مقاماا، ه  اليت يرتم  العمل كا   زكاة الدين امل مل ال ي 
قد ف     وموب زكاته كامال  إ رارا  ابملالكألو  لقوة ما عللوا به، زيد فيه من أمل التمميل؛

 فوحل   الشريعة اإلسالمية.يط برحبه كامال ، والضرر مد 
 الرتمي :

؛ وموب زكاة الدين امل مل كل عام، ولو مل يقبض، إذا كا  مرموا   -وم أعلم -الرام  
 لقوة أدلة ه ا القو  وسالمتاا من املنا شة، ولورود املنا شة على أدلة القولني اآلؤرين.

                                 
  .4/211، املغين 6/22ينظر: اجملموحل  (1)

   .6/22ينظر: اجملموحل  (2)

    (من ه ا البحم.25-11،24-16ينظر:   ) (2)

   .2/121، اخلرش  على خمتير ؤليل 2/222، التاج واإلكليل 1/254ينظر: املدونة  (4)
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  .  مالية معاوضة غير عن لمؤجلا: إذا كان الدين المطلب الثاني
وبد  اخللع، والدية، و ري  كالصداق،إذا كا  الدين امل مل عن  ري معاو ة مالية؛  
 ، فما حكم زكاته؟ذلك

ا   زكاة الدين احلا  إذا كا  عن  ري سبل ذكرمه،  ولنيلماء   ذلك على اؤتلف الع
 معاو ة مالية، فال إذا كا  عن  ري، و د ترم  للباحم أ  الدين امل مل (1)معاو ة مالية
 . -وم أعلم-، وإمنا يستمنف به حوم  بعد القبض، ولو كا  مرموا  جتب زكاته
 

 التطبيقات المعاصرة لزكاة الدين. : ثالثالمبحث ال 

 وفيه ثالثة مطالب:  
 .ة(اجلاري تاحلسااب) الودائع حت  الطلب املطلب األو : زكاة
 الديو  املقسطة.املطلب العاين: زكاة 

 املطلب العالم: زكاة الرواتب املتمؤرة.
  .ة(الجاري اتالحساب الودائع تحت الطلب) زكاة :المطلب األول

مما م ريب فيه حامة النا  املاسة   ه ا العير إ  إيداحل أمواهلم   امليارف، فقلما 
أو  من امل سسات احلكومية ا وأ  كعريا  جتد من  فظ أمواله النقدية   منزله أو متجر،، مسيم

األهلية تودحل رواتب موظفياا والعاملني فياا   حساابهتم البنكية، إذ هو أحفظ وأ بط 
حكم زكاة األموا  املودعة   احلساابت اجلارية؟ وهل ه  ديو  أو ودائع؟ ه ا ما وأسال، فما 

 .-إ  شاء م -سمتكلم عنه   ه ا املطلب
 وفيه ثالث مسائل:

 . ة(الجاري اتالحساب) الودائع تحت الطلب : تعريفاألولى المسألة

 أصحاكاالنقود اليت يعاد كا  تعرف الودائع حت  الطلب )ودائع احلساب اجلاري( اهنا:
ويلتزم  وللميرف احلل   استهداماا، ،وساولة التعامل كا بقيد حفظاا إ  امليرف

 ف على إؤطار سابل، وذلك عن طريل دو  تو مبجرد الطلب،  إ  أصحاكا ردهاو  بضماهنا
، دو  أ  الشيكات، أو أوامر التحويل املير ، أو بطا ات اليراف اآليل، أو  ري ذلك

                                 
   ( من ه ا البحم.22-25ينظر:   ) (1)
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 .(1) يلوا على أي عائد أو فائدة
امالت املتبادلة بني العميل واملراد ابحلساب اجلاري: كهو القائمة اليت تقيد كا املع

 نه   حركة مستمرة زايدة ونقيا .                   ، وإمنا مس  ب لك؛ أل(2)والبنكك

    .)الحسابات الجارية( تكييف الودائع تحت الطلب: المسألة الثانية
 اؤتلف الفقااء املعاصرو    تكييفاا على  ولني:

 القو  األو :
ض، وامليرف هو  رض، فاملودحل )العميل( هو املقرِّ  أ  الوديعة   احلساب اجلاري

 املقرتض.
 ، وبه صدر  رار جممع الفقه اإلسالم ، ونص القرار:(2)ذهب إ  ذلك أكعر فقااء العير

كان  لدى البنوك اإلسالمية، أو البنوك أكالودائع حت  الطلب )احلساابت اجلارية( سواء 
الربوية ه   روض ابملنظور الفقا ، حيم إ  امليرف املستلم هل ، الودائع يد، يد  ما  هلا، 

  .(4)ابلرد عند الطلب، وم ي ثر على حكم القرض كو  البنك )املقرتض( مليئا ك ا  شرع هو ملزم
 القو  العاين:

ذهب إ  ذلك بعض أ  الوديعة   احلساب اجلاري، ه  وديعة حقيقية ابملعو الفقا . 
 .(5)املعاصرين

                                 
(، عمليات البنوك من الوماة القانونية 222ينظر: الودائع امليرفية النقدية واستعمارها   اإلسالم حلسن األمني  ) (1)

(، جملة جممع الفقه اإلسالم  العدد التاسع 11(،النظام املير  اإلسالم  حملمد سراج  )22 )
(، املعايري الشرعية ليي  221شبري  )، املعامالت املالية املعاصرة   الفقه اإلسالم  حملمد 1/121،155

   (.  12التمويل املير  الالربوي  )

   .1/612جملة جممع الفقه اإلسالم  العدد التاسع  (2)

(، احلساابت 252(، حبوث    ضااي فقاية معاصرة للععماين  )246ينظر: الراب واملعامالت امليرفية للمرتك  ) (2)
، احلساابت اجلارية ملسعود 1/122قري، جملة جممع الفقه اإلسالم  العدد التاسع والودائع امليرفية حملمد عل  ال

، 1/212، دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة 1/121العبييت، جملة جممع الفقه اإلسالم  العدد التاسع 
  (.421، املنفعة   القرض  )1/164ام تياد اإلسالم  للسالو  

 .1/222اإلسالم  العدد التاسع جملة جممع الفقه  (4)

(، امليارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيل لعبد الرزاب اهلييت 222ينظر: الودائع امليرفية النقدية حلسن األمني   ) (5)
( 261.)  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

44 

 

 األدلة: 
 أدلة القو  األو :

 رض، ا  العربة   العقود ابحلقائل  استد  من  ا  ا  الوديعة   احلساب اجلاري
واملعاين م ابأللفاظ واملباين، واملتممل للعال ة بني امليرف واملودحل )العميل( يتبني له أ  العال ة 

 ، ويد  ل لك ما يل :  امصطالح الفقا  بيناما إمنا ه   رض م وديعة
لتيرف فياا، ويلتزم أ  امليرف ميتلك الودائع   احلساب اجلاري، ويكو  له حل ا -1

كدفع ما  ملن ينتفع به  ، وه ا هو معو القرض، فن  القرض هو:برد مبل  مماثل عند الطلب
اسم لعني يضعاا مالكاا أو ك ، وه ا خبالف الوديعة   امصطالح الفقا ، فنهنا:(1)ويرد بدلهك

، وجيب  التيرف فياامتلكاا وم فا  أمانة عند املودحل م جيوز له ،(2)كانئبه عند آؤر ليحفظاا
 .(2)ردها بعيناا إ  صاحبااعليه 

 املنا شة:
نو ش ا  تيرف امليرف   الوديعة اجلارية إمنا هو إبذ  املالك عرفا ، وه ا م خيرج 

 .(4)الوديعة عن معناها، وهو طلب احلفظ، مع وموب رد معلاا؛ أل  معل الش ء كعينه
 اإلمابة:

  الوديعة خيرماا عن كوهنا وديعة، ولو كا  إبذ   أميب بعدم التسليم؛ أل  التيرف
املالك، فن  تيرف مبنافعاا مع بقاء عيناا صارت عارية، وإ  تيرف بعيناا حبيم يستالكاا 

 . (5)؛ كما   ودائع احلساب اجلاريصارت  ر ا ، جيب رد بدهلا
نا  هلا إذا أ  امليرف يلتزم برد الودائع   احلساب اجلاري عند الطلب، ويكو   ام -2

تلف  سواء فرم أو مل يفرم، وه ا مقتضى عقد القرض، خبالف الوديعة   امصطالح 

                                 
   (.261ينظر: الروض املربع  ) (1)

، شرح منتاى اإلرادات 2/115 (، الفواكه الدواين222(، وينظر: طلبة الطلبة  )221كفاية األؤيار  )(2)
2/442.   

(، جملة جممع الفقه 246، الراب واملعامالت امليرفية للمرتك  )16/1،2ينظر: الشرح الكبري مع اإلنياف  (2)
  .1/122اإلسالم  العدد التاسع 

 (.224ينظر: الودائع امليرفية النقدية حلسن األمني  ) (4)

  .  212/ 1(، دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة 122ينظر: الودائع امليرفية للحسين  ) (5)
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إم أ  يكو  بتعد منه أو تفريط  الفقا  فنهنا تكو  أمانة عند املودحل، وم  ما  عليه لو تلف 
 .(2)، وك ا يتبني أ  الودائع اجلارية ه    حقيقتاا  رض م وديعة(1)إبمجاحل العلماء

 ملنا شة:ا
نو ش ا  لزوم رد الوديعة على امليرف ولو هلك  من  ري تعد أو تفريط، إمنا ومب 
 ؛حبسب ما مرى عليه العرف املير ، وهو خمالف لطبيعة عقد الوديعة   الشريعة اإلسالمية

  .(2)م تضمن إم ابلتعدي أو التفريطابعتبارها أمانة 
 اإلمابة:

ختالف ابألعراف امليرفية وم تتغري كا، وإمنا و ع ه ا أميب ا  احلقائل الشرعية م 
 .(4)  امصطالح الفقا  بسبب التكييف اخلاطئ ا  ه ، البال  النقدية ه  وديعة

أنه لو أفلس امليرف فليس لياحب وديعة احلساب اجلاري األولوية على  رماء  -2
 الغرماء على أسا  أنه دائن ، وإمنا  ا وامليرف مودحل امليرف ابعتبار أنه مالك للوديعة

 .(5)وامليرف مدين، وه ا حكم القرض م الوديعة   امصطالح الفقا 
وك ا يتبني أ  ودائع احلساب اجلاري جتري علياا أحكام القرض م الوديعة   امصطالح 

 الفقا ، فا    حقيقتاا  رض م وديعة.
 ها البنوك من عمالئاا؛ ألهنا بدأت وإمنا أ طلل اسم الودائع على تلك املبال  اليت أتؤ

بتاريخ امليارف بشكل ودائع حقيقية، ف تطورت ؤال  جتارب البنوك واتساحل أعماهلا إ  
 .(6)من الناحية اللفظية ابسم الودائع، فبق  امسم وتغريت احلقيقة روض، فظل  حتتفظ 
 أدلة القو  العاين:
ه  وديعة حقيقية ابملعو الفقا ، مبا   الوديعة   احلساب اجلاري، استد  من  ا  ا

 يل :
                                 

   .1/125، واملغين 1/252ينظر: املا ب  (1)

  (.241ينظر: الراب واملعامالت امليرفية للمرتك  ) (2)

   (. 425(، املنفعة   القرض  )221ينظر: الودائع امليرفية النقدية حلسن األمني  ) (2)

   (.  121ينظر: الودائع امليرفية للحسين  ) (4)

  (.241ينظر: : الراب واملعامالت امليرفية للمرتك  ) (5)

  .212/ 1ينظر: دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة  (6)
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أ  الوديعة   احلساب اجلاري مبل  و ع لدى امليرف ليحفظه، وأيؤ  منه صاحبه  -1
 .(1)ما يطلب   الوديعة احلقيقية كل    أي و   شاء، وه ا

 املنا شة:
يطلب ، بل من أهم ما احلقيقية نو ش بعدم التسليم، فليس ه ا كل ما يطلب   الوديعة
  وديعة احلساب اجلاري؛ أل   فياا هو حفظاا بعيناا وعدم التيرف فياا، وه ا م يكو 

امليرف خيلطاا بغريها ويتيرف فياا وابلتايل فننه  امن هلا وه ، حقيقة القرض، وأيضا  فن  
  .(2)ما ذكر ييدب على القرض فننه حا  ولياحبه أ  يطلبه   أي و   شاء

مل تتجه أبدا    ه ا النوحل من اإليداحل حنو القرض، كما أ  البنك مل أ  إرادة املودحل  -2
يتسلم ه ، الوديعة على أهنا  رض، بدليل أنه يتقا ى أمرة )عمولة( على حفظ الوديعة حت  
الطلب، وبدليل احل ر الشديد   التيرف فياا، ف املبادرة الفورية بردها عند الطلب، مما يد  

من مو ف انتاازي م يستند إ  مركز  انوين  يرف فياا إمنا يفعل ذلك على أ  البنك حينما يت
  .(2)كمركز املقرتض
 املنا شة:

 نو ش من ثالثة أومه:
الومه األو : م يسلم ا  إرادة املودحل مل تتجه حنو القرض، بدليل أنه مل يضع ه ا املبل  

 ا املبل  يبقى أمانة بيد البنك إم مبا تعارف النا  عليه من  ما  البنك له، ولو  يل له إ  ه
لو تلف أو  احل أو سرب بغري تعد منه أو تفريط ملا ر   إبيداعه إاي،، ويد الضما  وم يضمنه 

  .(4)م تعب  ابلوديعة وإمنا تعب  ابلقرض، والعربة حبقائل األمور م مبسمياهتا
، إ  ومدت اجلاريالومه العاين: أ  ما أيؤ ، البنك من أمرة )عمولة( عند فت  احلساب 

فال يسلم اهنا أمرة على حفظ الوديعة، بل ه    مقابل إمراءات فت  احلساب، واخلدمات 
وكشوف  احلقيقية اليت يقدماا لياحب احلساب اجلاري؛ كدفرت الشيكات، وبطا ة اليرف،

                                 
   (.222ئع امليرفية النقدية حلسن األمني  )ينظر: الودا (1)

  (.421-426ينظر: املنفعة   القرض  ) (2)

  (.224-222ينظر: الودائع امليرفية النقدية حلسن األمني  ) (2)

  (.252ينظر: حبوث    ضااي فقاية معاصرة للععماين  ) (4)
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  . (1)ذلك  ريو  احلساابت،
اجلاري يكو  بيورة م يسلم ا  تيرف البنك   وديعة احلساب الومه العالم: 

انتاازية، بل يتيرف فياا بناء على ما استقر عليه العرف املير ، فليس تيرفه فياا حبالة 
استعنائية وم بيورة انتاازية، وأما احتياطه   التيرف   ودائع احلساب اجلاري، فاو اتبع 

  كل و  ، وإم من لزوم توفر سيولة نقدية لالستجابة محتمامت السحب  لطبيعتاا اجلارية
 .(2)تعر   مسعة البنك للهطر

 د يورد أصحاب ه ا القو  إشكالني على تكييف الودائع اجلارية اهنا  روض؛  -2
األو : أ  القرض إمنا يكو  للفقري احملتاج، والبنك ليس فقريا  حىت ي قرض، وهو صاحب 

اب الودائع اجلارية إمنا يريدو  املاليني؟ والعاين: أ   اية القرض   اإلسالم ه  اإلرفاب، وأصح
 . (2)منفعة أنفسام املتمعلة حبفظ أمواهلم من الضياحل، وم يريدو  الرفل ابلبنوك واإلحسا  إلياا

 املنا شة:
ويد  ل لك بعدم التسليم، فن  القرض يكو  للفقري وللغين،  فنو ش أما اإلشكا  األو 

من أمل  اإايه لنا  أيتونه ابألموا  فيستودعونهكا  اكا   نيا ، و   -هنع هللا يضر-أ  الزبري بن العوام
، فسمى ه ، األموا   ر ا ، (4)كم، ولكنه سلف، فنين أؤشى عليه الضيعةك احلفظ، فيقو :

. ف إ  الغين  د يقرتض بقيد امستعمار وزايدة (5)وأمرى علياا حكم القرض مع أنه  ين
 جمامت التجارة؛ كما يفعله البنك، و ري،.

وأما اإلشكا  العاين فنو ش ا  ه ا هو األصل   القرض، ولكنه  د خيرج عن ه ا 
األصل، فليس القرض   مجيع حامته لإلرفاب، وم مينع ذلك صحته، بدليل أثر الزبري بن 

فيمىب إم املتقدم، فن  النا  أودعو، أمواهلم مليلحتام م ملساعدته واإلرفاب إليه،  -هنع هللا يضر-العوام

                                 
  (.422ينظر: املنفعة   القرض  ) (1)

  .1/111الفقه اإلسالم  العدد التاسع ينظر: جملة جممع  (2)

، جملة جممع الفقه اإلسالم  العدد التاسع 1/112ينظر: ام تياد اإلسالم  والقضااي الفقاية املعاصرة للسالو   (2)
  (.442، املنفعة   القرض  )1/122

   .4/52أؤرمه البهاري   كتاب فرض اخلمس، ابب بركة الغازي   ماله حيا  وميتا  مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص وومة األمر  (4)

، جملة جممع الفقه اإلسالم  العدد 111-1/112ام تياد اإلسالم  والقضااي الفقاية املعاصرة للسالو   ينظر: (5)
      .1/122التاسع 
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أ  تكو   رو ا   ل له التيرف فياا على أ  تكو  مضمونة عند،، فتبني ب لك أ   يد 
حفظ املا  م ينا  كو  العقد  ر ا ، مما يد  على أ  القرض  د خيرج عن مو وعه وهو 

    .(1)اإلرفاب للمقَرض، وم مينع ذلك من صحته
 الرتمي :
دائع حت  الطلب ه    حقيقتاا هو القو  األو ، وهو أ  الو  -وم أعلم- الرام 

 روض، وليس  ودائع   امليطل  الفقا ، وذلك لقوة أدلة ه ا القو  وسالمتاا من املنا شة، 
 و عف أدلة القو  اآلؤر مبا ورد علياا من املنا شة. 

      .)الحسابات الجارية( زكاة الودائع تحت الطلب: المسألة الثالثة
اجلارية( ه    حققتاا  روض   امليطل  الفقا  على الودائع حت  الطلب )احلساابت 

القو  الرام ؛ كما تقدم   تكييفاا، وه   روض على امليرف، وهو مل ء ابذ ، فالدين هنا 
من أؤ ،   أي و   شاء، فال مرمو السداد بل   أعلى درمات الرماء، لتمكن صاحبه 

 ؟أم م جيري على ه ا التكييف اخلالف   زكاة الدين املرمو
مل أطلع على  و  ألحد من املعاصرين  ا  بعدم وموب زكاة الوديعة   احلساب اجلاري، 

أو أ  زكاهتا م جتب إم بعد  بضاا، بل هم متفقو  على وموب زكاة الوديعة   احلساب 
اجلاري كل عام ولو مل تقبض، وإ  كا  مبو القو  عند بعضام   ذلك هو خترجياا على أهنا 

إم أ   ،(2)مرمو السداد، والقو  الرام  وموب زكاته   كل عام ولو مل يقبض دين حا 
املرمو م جيري على الوديعة   احلساب اجلاري،  احلا  الباحم يرى أ  اخلالف   زكاة الدين

 وذلك لج :
أ  إيداحل األموا  النقدية   امليارف   احلساب اجلاري، أحفظ هلا من كوهنا بيد  -1

املالك، وأيسر له   التعامل، وأ بط، وهل ا  لما جتد أحدا   تفظ امواله النقدية   منزله أو 
إذا كعرت، وذلك خبالف الدين إذا كا  على شهص، ولو كا  مليئا  ابذم ، متجر،، مسيما 

                                 
، حبوث    ضااي فقاية معاصرة للععماين 1/112ينظر: ام تياد اإلسالم  والقضااي الفقاية املعاصرة للسالو   (1)

( 254.)      

(، أحكام الزكاة ومسائلاا املعاصرة من ؤال  شرم امللك 162ينظر: نواز  الزكاة للدكتور عبدم الغفيل   ) (2)
   (.254للدكتور صاحل املسلم  )
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ن حا ، فن  صاحبه  ر  على أؤ ،، واملدين  ر  على رد، ؤشية اإلعسار، أو والدي
  هالك ماله، فيبقى   ذمته، وهل ا م يبقى لديه فرتة طويلة   الغالب.

أ  األموا    احلساب اجلاري، م يقبضاا أصحاكا كاملة مسيما إذا كان  أموام   -2
م التعامل كا ، وإمنا يتا رة، ورمبا م يقبض شيئا  منااطائلة، وإمنا يقبض مناا مقدار حامته احل

والتحويل املير ، والشيكات، فال يسوغ ملن  ا  من الفقااء ا  زكاة  ،عن طريل نقام البيع
املرمو م جتب إم بعد القبض يقو  ذلك   احلساب اجلاري، ه ا بعيد مدا ؛  احلا  الدين

 أتؤريها من  ري مسوغ شرع .  ألنه يرتتب على ذلك تعطيل الزكاة، أو
وعلى ه ا جتب زكاة الودائع   احلساب اجلاري كلما حا  احلو ، ولو مل تقبض؛ ألهنا 
أو  ابلوموب من زكاة الدين احلا  املرمو على شهص، و د تقدم أ  زكاته جتب كل عام ولو 

   .(1)مل يقبض
ح ال ي يكيفاا على أهنا ودائع ه ا على القو  الرام    تكييفاا، وأما على القو  املرمو 

  امصطالح الفقا ، فنهنا م تكو  دينا  وم تدؤل   زكاة الدين، بل ه  وديعة   يد 
؛ لتمام ملكه هلا، امليرف، والوديعة جتب زكاهتا ابتفاب العلماء، ولو مل تكن   يد املالك

  . (2)و درته على التيرف فياا
، الودائع اجلارية، كلما حا  علياا احلو  ولو مل تقبضوحاصل ما تقدم أ  الزكاة جتب   

 .-وم أعلم-بال ؤالف بني أهل العلم 
  زكاة الديون المقسطة. :المطلب الثاني

 أ الديو  امل ملة ه  الديو  اليت م ميلك الدائنو  املطالبة كا  بل حلو  األمل؛ كما لو 
هـ 1/1/1441بتاريخ  فباعاا عند، سيارة  يمتاا احلالة سبعو  ألف راي  سياراتاتمر 
سنوات، فننه م ميلك مطالبة املشرتي كا إم بعد حلو  مخس ف راي  م ملة إ  أل بتسعني

هـ، فا ا الدين له أمل واحد، ويستحل كامال  عند حلو  األمل، 1/1/1446األمل بتاريخ 
  متعددة شارية، أو سنوية، حبيم ي ستحل كل  سط عند لكن لو  سط ه ا املبل  على آما

حلو  أمله، فا ا هو الدين املقسط؛ كما لو  سط العمن السابل على أ سام شارية للمدة 

                                 
  ( من ه ا البحم.12ر:  )ينظ (1)

   .2/115، كشاف القناحل 1/142، املا ب 2/2، رد احملتار 12-2/2ينظر: بدائع الينائع  (2)
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 يستحل   هناية كل شار.  ألف ومخسمائة راي نفساا، مقدار كل  سط مناا 
ف املتقدم هتا اخلالالدين امل مل، فيجري   زكا نوحل من ه  وعلى ه ا فالديو  املقسطة

، إذا كا    زكاة الدين امل مل، و د تقدم أ  الرام  وموب زكاته كل سنة، ولو مل يقبض
  .مرموا  

 د رب  فيه من أمل  الدائنكا    ؛ إذازكاة ه ا الدين حسابلكن الكالم هنا   كيفية 
املراحبة املقابل ملا  سط زكاة رأ  املا  مع األمل، فال جتب زكاته كامال  مع رحبه، أم الوامب 

 مضى من األمل؟
 يرد ش ء من ذلك فيما روي عن اليحابة والتابعني، ولعل السبب   ذلك أ  التمميل مل

، ومل يكن طريقا  مشاورا  إلمناء األموا  كما    البا     عيرهم كا  من أمل اإلرفاب ابملشرتي
طريقة معينة إلؤراج زكاة الدين امل مل ال ي  سوى املالكية، ومل ي كر الفقااء أيضا  ه ا العير

من ولذا فالذي يظهر أهنم يوجبون الزكاة يف مجيع الدين املؤجل زيد فيه من أمل التمميل، 
 بل األجل من ربح.اغري إسقاط ملا يق

أما املالكية فقد ذكروا طريقة معينة لزكاة الدين امل مل، وه  طريقة التقومي اليت تدفع 
:ك...زكى عدد دينه على خمتير ؤليلاخلرش   فف  فيزكيه بقيمته م بعدد،.ئن الضرر عن الدا

النقد احلا  املرمو املعد للنماء، فن  كا  عر ا  مرموا ، أو نقدا  م مال  مرموا   ومه مبا يباحل به 
ف بنقد، وزكى تلك القيمة؛ ألهنا ه  اليت متلك لو  على املفلس، العرض بنقد، والنقد بعرض

كابن يونس: صواب أل  الدين امل مل يزك   يمته؛ ألهنا  ، و  التاج واإلكليل:(1)اؤ،ك ام  رم
 .(2)اليت ملك منه اآل ، وأما احلا  فننه يزك  عدد،؛ ألنه  ادر اآل  على أؤ ، فكمنه بيد،ك

وه ، الطريقة ه  اليت اؤتارها أكعر املعاصرين، فلم يومبوا زكاة مجيع الدين امل مل ال ي 
 الرب ته تقوم مقام التقومي، وه  تقسيم ه من أمل التمميل، لكنام اؤتاروا طريقة لزكازيد في

 يم الدائنقتضى ه ا أ  خيوم فيزك  الدائن رأ  املا  ورب  السنة احلالية، على سنوات األمل،
 ال ي مل  ل. ل   مقابل األملعال ي م الرب من الدين امل مل 

                                 
  .1/414، وينظر: الشرح الكبري كامش حاشية الدسو   2/121اخلرش  على خمتير ؤليل  (1)

   .2/222التاج واإلكليل كامش مواهب اجلليل  (2)
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علياما رمحة - (2)، والشيخ عبد م البسام(1)وهو ما اؤتار، الشيخ عبد الرمحن السعدي 
 .-م

رب  كل سنة استقالم    الديو   على حسابامل سسات املالية و د مرى العمل   
،   إظاار املركز املايل للعام احلايل وه ا ما استقر عليه العمل   املعايري احملاسبية امل ملة،

، وعلى ه ا (2)حيم تظار  وائم امل سسة املالية أصل الدين إ افة إ  أرابح السنة احلالية فقط
السنة األو ،  رب مضافا  إليه  إذا مل يقتض منه شيئا    السنة األو  رأ  املا   يزك  الدائن فن 

سنتني، و  السنة العالعة يزك  رأ  املا   رب و  السنة العانية يزك  رأ  املا  مضافا  إليه 
فن  ا تضى من دينه شيئا  ؤال  مدة  ثالث سنني، وهك ا إ  هناية األمل. رب مضافا  إليه 

األمل فما ا تضا، يزكيه زكاة املا  املقبوض، وما بق  من الدين يزك  ما يقابل رأ  املا  دو  
 .  ال ي مل  ل  مل وخييم منه الرب ما يقابله من الرب ، فينظر للمتبق  من دينه امل

اؤتيار اجمللس الشرع  هليئة احملاسبة واملرامعة للم سسات املالية اإلسالمية،  أيضا   وهو
ابإل افة إ  رب  السنة  -أو ما تبقى منه كل عام-حيم انتاى إ  ما يل :ك ي زكى أصل الدين

د ذلك: أ  ما متلكه امل سسة من الدين احلالية فقط، وم ت زكى أرابح السنوات التالية. ومستن
ابإل افة إ  أرابح السنة  -أو ما تبقى منه- ويتمعل   أصل الدينامل مل هو  يمته احلالية، 

احلالية، وي ستمنس ل لك مبا ذهب إليه املالكية من أ  الدين امل مل م يزكى مببلغه كامال ، وإمنا 
 . (4)امل مل، ف بيع ذلك األصل بنقدكبقيمته، وذلك بتقدير شراء أصل ب لك الدين 

 وه ، الطريقة أسال   حساب زكاة الديو  امل ملة، وأبعد عن امؤتالف   تقومي الدين
 وإ  كان ؛ كما   طريقة املالكية، نظرا  مؤتالف وماات النظر   التقومي بعرض ف بنقد
ن امل مل أ رب إ  ومي الديم خترج عن أصل م هب املالكية؛ بل ه  طريقة لتق ه ، الطريقة
فيقوم الدين امل مل   السنة األو   ، وأسال   التطبيل.، وأبعد عن امؤتالفحقيقة التقومي

مضافا   رب  السنة األو ، ويقوم   السنة العانية برأ  املا مضافا  إليه  من األمل برأ  املا 

                                 
   (.126ينظر: الفتاوى السعدية  ) (1)

   (.12ينظر: امجتاهات الفقاية   زكاة الديو  للدكتور عبد الرمحن األطرم   ) (2)

    (.12ينظر: امجتاهات الفقاية   زكاة الديو  للدكتور عبد الرمحن األطرم   ) (2)

  (.2الديو  الزكاة فياا وتداوهلا للدكتور عبد الستار أبو  دة  ) (4)
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 إليه رب  سنتني، وهك ا.
، كامال    ل ال ي زيد فيه من أمل التمميل م ي زكى بعدد،د  على أ  الدين امل مو د است  

من تقوميه برأ  املا  أو ما تبقى منه  ذهب إليه املعاصرو وإمنا ي زكى بقيمته عند املالكية، أو مبا 
 مضافا  إليه رب  السنة احلالية، مبا يل :

ته احلالية أ  ال ي استقر ملك الدائن عليه من دينه امل مل ليس كل الدين، بل  يم -1
 .(1)فقط؛ أل  ما زاد على القيمة احلالية معل   مقابل األمل واألمل مل ميض بعد

د  امل مل أ  للزمن  يمة مالية عند مجاور الفقااء، والبد  احلا  أعلى  يمة من الب -2
 .ميلكأكعر مما فقد زكى ، فنذا زكى الدين امل مل بعدد، كامال  (2)إذا تساواي   املقدار

أ  إجياب الزكاة على الدائن   دينه كله كل عام م    يمته الفعلية عند حلو  الزكاة  -2
رمبا ي هب ابلرب  كله مسيما زكاة رب  مل  يل بعد، وه ا فيه إمحاف مباله؛ ألنه سيهرج 

 .(2)مع طو  األمل ال ي  د ميتد لسنوات كعرية
  مميل:معا  تطبيق  لزكاة دين م مل زيد فيه من أمل الت

هـ 1/1/1441اتمر سيارات عند، سيارة  يمتاا احلالة سبعو  ألف راي  فباعاا بتاريخ 
هـ، فعلى 1/1/1446بتسعني ألف راي  م ملة إ  مخس سنوات أمال  واحدا ،  ل بتاريخ 

القو  ال ي رمحه الباحم من وموب زكاة الدين امل مل املرمو كل سنة ولو مل يقبض، تكو  
ن على النحو التايل: يقسط الدائن الرب  على سنوات األمل، فيقسم الرب  هنا زكاة ه ا الدي

(، فيكو  مقدار  سط الرب  لكل سنة 5(راي  على عدد سنوات األمل)22222ومقدار،)
( راي ؛ رأ  املا  14222هـ )1/1/1442( راي ، فيزك    السنة األو  بتاريخ4222)
( 11222( راي . ويزك    السنة العانية )4222( مضافا  إليه رب  ه ، السنة)12222)

 راي ؛ رأ  املا  ورب  سنتني، وهك ا. 
( راي ، يكو   د ا تضى 1522فن  كا  ه ا الدين مقسطا  على األشار،   كل شار)

( راي ، وه  عبارة عن 11222هـ )1/1/1442  هناية السنة األو  من األمل بتاريخ 

                                 
  ينظر: امليدر السابل. (1)

 .22/422جمموحل الفتاوى  ،21-4/22، املوافقات 12/11ينظر: املبسوم  (2)

  (.11ينظر: امجتاهات الفقاية   زكاة الديو  للدكتور عبد الرمحن األطرم   ) (2)
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( راي ، وه ا املبل  يزكيه زكاة املقبوض 4222اا السنوي )( راي  من رأ  املا ، ورحب14222)
دو   ،إ  كا  اب يا    يد، ومل يستالكه، وأما الدين املتبق  فيزك  ما بق  من رأ  املا  فقط

( راي  فيزكيه دو  رحبه ال ي مل  ل، و  السنة العانية 56222، والبا     ه ا التاريخ )رحبه
وه ا املبل  يزكيه زكاة املقبوض إ  كا  اب يا    يد، ومل  ،( راي 26222يكو   د  بض )

( راي ، وهك ا 42222يستالكه، وأما الدين فيزك  ما تبقى من رأ  املا  فقط، والبا   منه )
 يزك  ما بق  من رأ  املا  دو  رحبه ال ي مل  ل. وم أعلم.

  زكاة الرواتب المتأخرة. :المطلب الثالث
األحيا  أ  املوظف أو األمري م يقبض مرتبه الشاري من ماة العمل  يل   بعض  

أو امل سسة اليت يعمل فياا، إم بعد مض  فرتة من الزمن رمبا تيل إ  سنة أو أكعر، فال 
 جتب عليه زكاة ه ا الراتب املتمؤر؟

م ريب أ  ه ا املرتب دين مستقر للموظف أو األمري على املدين، وهو اجلاة أو 
 سسة اليت يعمل فياا، ومن ف فننه أيؤ  حكم زكاة الدين احلا  مرموا  أو  ري مرمو.امل  

وبناء  على ذلك فن  كا  املوظف أو األمري يتمكن من  بضه مىت شاء؛ لكو  اجلاة أو 
امل سسة  ادرة على الوفاء ملالءهتا، و ري مماطلة   األداء، فننه أيؤ  حكم الدين احلا  املرمو، 

؛ ألنه   حكم املقبوض، على ما تقدم ب زكاته على املوظف أو األمري ولو مل يقبضهومن ف جت
 .(1)ترميحه   زكاة الدين احلا  املرمو

وإ  كا  املوظف أو األمري م يتمكن من  بض مرتبه؛ لكو  املدين به معسرا ، أو مماطال ، 
األ وا  فيه عدم وموب  فننه أيؤ  حكم الدين احلا   ري املرمو، و د تقدم أ  الرام  من
 .-وم أعلم- (2)زكاته حىت يقبضه، فن   بضه استمنف به حوم  مديدا  من حني القبض

  
 
 
 
 

                                 
  ( من ه ا البحم.12-2 ينظر:   ) (1)

   ( من ه ا البحم.26-12 ينظر:   ) (2)
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 خاتمة ال

 يل : أهم النتائج اليت توصل  إلياا   ه ا البحم، ما
وموب إؤراج زكاة الدين احلا  املرمو إذا كا  عن معاو ة مالية كل سنة، ولو مل  -1
 .يقبض
وموب زكاة الدين إذا كا   ري مرمو، فنذا  بضه الدائن استمنف به حوم   عدم -2
 مديدا .
أ  الدين الوامب بدم  عما ليس مبا ؛ كاليداب، والدية، وبد  اخللع م جتب زكاته  -2

إم إذا كا  حام  مرموا  ميكن  بضه   احلا  وامنتفاحل به؛ ألنه   ه ، احلا    حكم 
كا  م مال  ولو كا  مرموا ، أو حام  لكنه  ري مرمو فال جتب زكاته؛ أما املقبوض، وأما إ   

؛ لكونه ومب عن  ري معاو ة مالية، وأما احلا   ري مطلقا   امل مل فالنعدام شرم النماء فيه
 زكاته إذا كا  عن معاو ة مالية، فانا أو . من عدم وموباملرمو؛ فلما تقدم 

عترب مليئا  مقرا  ابذم ، وذلك بناء  على األصل، والقاعدة أ  املدين   الدين امل مل ي -4
استيحاب األصل حىت يعب  ؤالفه، فاألصل   املدين دينا  م مال  أنه مل ء مقر ابذ ، حىت 
يعب  ؤالف ذلك عند حلو  األمل؛ إما إبعسار،، أو محود،، أو مماطلته، مسيما وأ  

ا  ما تكو  مضمونة برهن حمرز، أو كفيل مل ء، أو الديو  امل ملة اليت  يد مناا النماء  الب
  ري ذلك من الضماانت. 

م وبناء  على ذلك فالرام  هو القو  بوموب زكاة الدين امل مل إذا كا  مرموا ، وعد
 .-وم أعلم-وموب زكاته إذا كا   ري مرمو 

مميل كل وموب زكاة الدين امل مل إذا كا  عن معاو ة مالية وزيد فيه من أمل الت -5
 عام، ولو مل يقبض، إذا كا  مرموا . 

 . -وم أعلم- معاو ة مالية، فال جتب زكاته أ  الدين امل مل إذا كا  عن  ري -6
 أ  الودائع حت  الطلب ه    حقيقتاا  روض، وليس  ودائع   امليطل  الفقا . -1
تقبض؛ ألهنا أو  وموب زكاة الودائع   احلساب اجلاري كلما حا  احلو ، ولو مل  -1

ابلوموب من زكاة الدين احلا  املرمو على شهص، و د تقدم أ  زكاته جتب كل عام ولو مل 
 يقبض.
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أ  الديو  املقسطة ه  نوحل من الدين امل مل، فيجري   زكاهتا اخلالف املتقدم    -2
، والرام  وموب زكاته كل سنة، ولو مل يقبض، إذا كا  عن معاو ة مالية زكاة الدين امل مل
 إذا كا  مرموا . 

أ  الدين امل مل ال ي زيد فيه من أمل التمميل م ي زكى بعدد، كامال ، وإمنا ي زكى  -12
بقيمته عند املالكية، أو مبا ذهب إليه املعاصرو  من تقوميه برأ  املا  أو ما تبقى منه مضافا  

وبعبارة خمتيرة: يزك  ما تبقى من الدين  دو  أرابح السنوات التالية.إليه رب  السنة احلالية، 
 األرابح املوازية ملا بق  من األمل.خميوما  منه 
أ  الرواتب املتمؤرة ه  ديو  مستقرة للموظف أو األمري على املدين، وهو اجلاة  -11

-ا  أو  ري مرمو رمو الدين احلا  م أو امل سسة اليت يعمل فياا، ومن ف فننه أيؤ  حكم زكاة
 .-وم أعلم
مت حبمد م، فما كا  فيه من صواب فمن م، وما كا  فيه من ؤطم فمين، واستغفر م   

    . بينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني، واحلمد هلل رب العاملني وصلى م وسلم وابرك على نمنه
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 الفهارس
 صارر واملراجعفهرس امل

أتليف: أ.د/ عبد الرمحن بن صاحل  امجتاهات الفقاية   زكاة الديو  والرأي الرام  فياا. -
 األطرم، الندوة العامنة عشرة لقضااي الزكاة املعاصرة.

هـ، دار 1422أثر الدين   الزكاة. أتليف: الدكتور صاحل بن عبدم الالحم، الطبعة األو   -
 ابن اجلوزي .

أحكام الزكاة ومسائلاا املعاصرة من ؤال  شرم امللك. أتليف: الدكتور صاحل ابن  -
 م ، دار الفضيلة . 2222هـ 1422دمحم املسلم ، الطبعة األو  

أحكام القرآ . أتليف: أيب بكر دمحم بن عبد م، ابن العريب، حتقيل: عل  دمحم  -
 م.1212هـ/1222بريوت، الطبعة العالعة  -البجاوي، دار املعرفة

اإلحكام   أصو  األحكام. أتليف: احلافظ أيب دمحم عل  بن حزم األندلس   -
هـ/ 1421بريوت، الطبعة العانية  -الظاهري، حتقيل: جلنة من العلماء، دار اجليل

 م.1211
األؤبار العلمية من امؤتيارات الفقاية لشيخ اإلسالم ابن تيمية. أتليف: عالء  -

قيل: أمحد بن دمحم اخلليل، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الطبعة األو ، الدين البعل ، حت
 م.1221هـ/1411

إرواء الغليل   ختريج أحاديم منار السبيل. أتليف : دمحم انصر الدين األلباين.  -
 م. 1215هـ/ 1425املكتب اإلسالم  ، الطبعة العانية ، 

 ىي زكراي األنياري، دار الكتاب أسو املطالب شرح روض الطالب. أتليف : أيب   -
 القاهرة. –اإلسالم  

أسال املدارك شرح إرشاد السالك   م هب إمام األئمة مالك. أتليف: أيب بكر  -
 م.2222هـ/1424بريوت، الطبعة األو   -ابن حسن الكشناوي، املكتبة العيرية

ر الكتب العلمية األشبا، والنظائر. أتليف : مال  الدين عبد الرمحن السيوط  ، دا -
 م .1222هـ/1411بريوت ، الطبعة األو  

األشبا، والنظائر. أتليف: زين الدين بن إبراهيم بن جنيم، إدارة القرآ  والعلوم  -
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 ابكستا .  -اإلسالمية
إعالم املو عني عن رب العاملني ، أتليف : أيب عبدم دمحم بن أيب بكر ، ابن  يم  -

بريوت ،  –ي  الدين عبد احلميد ، املكتبة العيرية اجلوزية، حتقيل : دمحم حم
 م .1211هـ/1421

ام تياد اإلسالم  والقضااي الفقاية املعاصرة . أتليف : أ.د/ عل  أمحد السالو ،  -
هـ/ 1411مامعة  طر، دار العقافة ، الدوحة،  –أستاذ الفقه واألصو  بكلية الشريعة 

 م. 1221

 بريوت. –بن إدريس الشافع  ، دار الفكر األم . أتليف اإلمام : دمحم  -
األموا  مبن زجنويه، مو ع مامع احلديم، املكتبة الشاملة، الكتاب مر م آليا   ري  -

 موافل للمطبوحل.
. أتليف: -رمحه م-امنتيار   املسائل الكبار على م هب اإلمام أمحد بن حنبل -

نبل ، حتقيل: د/ عبد العزيز بن أيب اخلطاب حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين احل
 م. 1222هـ/1412سليما  البعيم ، مكتبة العبيكا ، الطبعة األو ، 

 -111اإلنياف.لعالء الدين أيب احلسني عل  بن سليما  املرداوي ) -
هـ(، حتقيل : الدكتور عبد م بن عبد احملسن الرتك  ، والدكتور عبد الفتاح دمحم 115

 م. 1222هـ/ 1414عة األو  احللو، دار هجر، الطب
دمشل،  -حبوث    ضااي فقاية معاصرة. أتليف: دمحم تق  الععماين، دار القلم -

 م.1221هـ/1412الطبعة األو  

بدائع الينائع . أتليف : عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين ، دار الكتب  -
 م .  1216هـ / 1426العلمية _ بريوت ، الطبعة العانية ، 

بداية اجملتاد وهناية املقتيد . أتليف : دمحم بن أمحد بن رشد )احلفيد(، حتقيل: أبو  -
الزهراء ، حازم القا   ،  بط أصوله: أسامة حسن، ؤرج حديعه: ايسر إمام. 

 م.1225هـ/ 1415الناشر:  مكتبة نزار ميطفى الباز، 
الفكر، الطبعة العانية،  البناية   شرح اهلداية. أتليف: دمحم بن حممود العيين، دار -

 م. 1222هـ/ 1411
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اتج العرو  من مواهر القامو . للسيد دمحم مرتضى احلسيين الزبيدي، حتقيل:  -
عبدالعليم الطحاوي، رامعه: عبدالستار أمحد فراج، مطبعة حكومة الكوي ، الرتاث 

 م .1212-هـ1422العريب، 
سف املواب، مطبوحل كامش مواهب التاج واإلكليل ملهتير ؤليل. أتليف: دمحم بن يو  -

 م.1222هـ/1412اجلليل، دار الفكر، الطبعة العانية، 
التاريخ الكبري. أتليف: دمحم بن إمساعيل بن إبراهيم البهاري، حتقيل: السيد هاشم  -

 الندوي، دار الفكر.

تبيني احلقائل شرح كنز الد ائل . أتليف : ععما  بن عل  الزيلع  احلنف  . دار  -
 اب اإلسالم  ، الطبعة العانية . الكت
حتفة احملتاج بشرح املنااج. أتليف: أمحد بن حجر اهليتم ، مطبوعة كامش حواش   -

 الشرواين وابن  اسم علياا، دار الفكر.
د/ عبد الرمحن  التعريفات. أتليف: عل  بن دمحم بن عل  اجلرماين احلنف ، حتقيل: -

 م.1211هـ/1421عمرية، عامل الكتب، الطبعة األو  
د/ حسني بن  التفريع. أتليف: عبيد م بن احلسني بن اجلالب البيري، جتقيل: -

 م.1211هـ/1421سامل الدمهاين، دار الغرب اإلسالم ، الطبعة األو  
تقريب التا يب. أتليف: أمحد بن عل  بن حجر العسقالين، حتقيل: دمحم عوامة،  -

 م.1222هـ/1412حلب، الطبعة الرابعة  -دار الرشيد
 التو يف على مامات التعريف. للشيخ اإلمام عبد الرؤوف بن املناوي، حتقيل: -

 م.1222هـ/1412القاهرة، الطبعة األو   -د/عبد احلميد صاحل محدا ، عامل الكتب
مامع التحييل   أحكام املراسيل. أتليف: أبو سعيد بن ؤليل العالئ ، حتقيل:  -

 م.1216هـ/1421السلف ، عامل الكتب، الطبعة العانية، محدي بن عبد اجمليد 
مامع العلوم   اصطالحات الفنو  )دستور العلماء(. أتليف: القا   عبد رب  -

النيب بن عبد رب الرسو  األمحد نقري، حتقيل: حسن هاين فحص، دار الكتب 
 بريوت، الطبعة األو . -العلمية

الرمحن بن أيب حامت الرازي، دار إحياء الرتاث  اجلرح والتعديل. أتليف: أيب حامت عبد -
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 م.1252هـ/1211بريوت، الطبعة األو ،  –العريب 
 هـ.1425بريوت،  -مجاحل العلم لإلمام دمحم بن إدريس الشافع ، دار الكتب العلمية -

 : دمحم عرفة الدسو  ، دار الفكر. حاشية الدسو   على الشرح الكبري. أتليف -
، حتقيل وتعليل الشيخ: عل  دمحم بن حبيب املاورديأتليف عل  بن . احلاوي الكبري -

بريوت. الطبعة  -املومود. دار الكتب العلمية دمحم معوض، والشيخ: عاد  أمحد عبد
 م. 1224هـ/ 1414األو  

 -اخلرش  على خمتير ؤليل. أتليف: دمحم بن عبد م اخلرش  املالك ، دار صادر -
 بريوت. 

بن دمحم احليين املعروف : دمحم بن عل  األبيار. أتليف  شرح تنوير الدر املهتار  -
، الطبعة بريوت-. ) مطبوحل كامش رد احملتار ( دار إحياء الرتاث العريب ابحليكف 

 م . 1211هـ / 1421العانية 

. للدكتور دمحم ميطفى أبو، الشنقيط ، ة ألهم العقود املالية املستحدثةدراسة شرعي -
 م. 2221هـ/ 1422م واحلكم، الطبعة العانية مكتبة العلو 

. أتليف: أمحد بن عل  بن حجر العسقالين، الدراية   ختريج أحاديم اهلداية -
 بريوت. -صححه وعلل عليه: السيد عبد م هاشم اليماين املدين، دار املعرفة

إ  امل متر د/عبد الستار أبو  دة، ور ة مقدمة  الديو  الزكاة فياا وتداوهلا. إعداد: -
هيئة احملاسبة واملرامعة - السابع للايئات الشرعية للم سسات العاملية اإلسالمية

 مملكة البحرين. -للم سسات املالية اإلسالمية

، أتليف: معايل الشيخ الدكتور يرفية   نظر الشريعة اإلسالميةالراب واملعامالت امل -
اعتو إبؤرامه: بكر ابن عبدم أبو  هـ،1425عمر بن عبدالعزيز املرتك، املتوىف سنة 

 هـ. 1414زيد، دار العاصمة للنشر والتوزيع، النشرة األو  

. أتليف: دمحم أمني بن عمر ابن رد احملتار على الدر املهتار كحاشية ابن عابدينك -
 م. 1211هـ/ 1421، الطبعة العانية بريوت –عابدين. دار إحياء الرتاث العريب 

الروض املربع شرح زاد املستقنع. أتليف: منيور بن يونس الباو ، ؤرج أحاديعه:  -
 م.1226هـ/1411عبد القدو  دمحم ن ير، م سسة الرسالة، الطبعة األو ، 
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رو ة الناظر ومنة املناظر   أصو  الفقه على م هب اإلمام أمحد بن حنبل.  -
م بن أمحد بن  دامة املقدس  أتليف: شيخ اإلسالم موفل الدين أيب دمحم عبد 

الرايض،  -ة املعارفبالدمشق ، ومعاا شرحاا نزهة اخلاطر العاطر مبن بدرا ، مكت
 م.1214هـ/1424الطبعة العانية 

 . دار الفكر. ر أمحد بن احلسني بن عل  البياق : أيب بكالسنن الكربى. أتليف -
بن عبد البا   بن يوسف  شرح الزر اين على موطم اإلمام مالك. أتليف: دمحم -

 م. 1222هـ/1411بريوت، الطبعة األو ، - الزر اين، دار الكتب العلمية

 الزركش  احلنبل ، حتقيل : دمحم بن عبد مشرح الزركش  على خمتير اخلر  . أتليف -
 : عبد م بن عبد الرمحن اجلربين، الطبعة األو  وختريج
 هـ، طبع بشركة العبيكا  للطباعة والنشر . 1412

، دار الدردير )مطبوحل مع بلغة السالك( : أمحد بن دمحمالشرح اليغري. أتليف -
 السعودية .  –البهاري 

شرح فت  القدير. أتليف: كما  الدين دمحم بن عبد الواحد، املعروف اببن اهلمام،  -
 بريوت. -دار إحياء الرتاث العريب

، بوحل كامش حاشية الدسو   عليه(: أمحد بن دمحم الدردير )مطالكبري. أتليفالشرح  -
 دار الفكر. 

الشرح الكبري. أتليف: رس الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن دمحم بن  دامة املقدس ،  -
مطبوحل مع اإلنياف، حتقيل: د/ عبد م بن عبد احملسن الرتك ، د/عبد الفتاح بن دمحم 

 م.1222هـ/1414، الطبعة األو ، احللو، دار هجر
 شرح منتاى اإلرادات. أتليف: منيور بن يونس الباو ، دار الفكر. -

: اإلمام أيب عبد م دمحم بن إمساعيل البهاري، املكتبة صحي  البهاري. أتليف -
 استانبو . -اإلسالمية 

حتقيل: دمحم  حلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري،: اإلمام أيب اصحي  مسلم. أتليف -
 م. 1255هـ/ 1214استانبو ، الطبعة األو  -، املكتبة اإلسالمية ف اد عبد البا  

طلبة الطلبة   امصطالحات الفقاية. أتليف: جنم الدين بن حفص النسف ،  -
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 م.1216هـ/1426بريوت، الطبعة األو   -حتقيل: الشيخ ؤليل امليس، دار القلم
لقانونية. أتليف: د/عل  مجا  الدين عوض، دار عمليات البنوك من الوماة ا -

 م.1211القاهرة،  –الناضة العربية 
د/ دمحم عبد املعيد ؤا ، دار   ريب احلديم أليب عبيد القاسم بن سالم. حتقيل: -

 هـ.1226بريوت، الطبعة األو ،  -الكتاب العريب
الرابعة، الفروحل. أتليف: رس الدين دمحم بن مفل ، عامل الكتب، الطبعة  -

 م. 1215هـ/1425
الفتاوى السعدية. للعالمة عبد الرمحن بن انصر السعدي، ؤرج أحاديعه وعلل عليه:  -

 السيد بن أمحد أبو يوسف، مكتبة اإلميا  ابملنيورة، الطبعة األو .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء. مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاب  -

 امل يد.الدويش، دار 
الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين. أتليف: أمحد بن  نيم بن سامل  -

 بريوت. -النفراوي، دار الفكر
 القوانني الفقاية. أتليف: دمحم بن أمحد بن مزي الكليب، دار الفكر. -
محد الكاشف   معرفة من له رواية   الكتب الستة، لل هيب، حتقيل: دمحم عوامة، وأ -

م سسة علوم القرآ   مدة،  -بن دمحم بن منر اخلطيب، دار القبلة للعقافة اإلسالمية
 م.1222هـ/1412الطبعة األو ، 

الكا    فقه أهل املدينة املالك . أتليف: يوسف بن عبد م بن عبد الرب، دار  -
 م.1211هـ/ 1421بريوت، الطبعة األو   -الكتب العلمية

إلمام احلافظ أيب عبيد القاسم بن سالم، حتقيل: دمحم ؤليل هرا ، كتاب األموا ، ل  -
 م.1216هـ/1426بريوت، الطبعة األو ،  -دار الكتب العلمية

كشاف القناحل عن منت اإل ناحل. أتليف: منيور بن يونس الباو ، عامل الكتب،   -
 . بريوت

 عبد بنعبد الرمحن  ، أتليف:املهتيرات أؤير لشرح زهراتامل والرايض املهدرات كشف  -
 -احلنبل ، حتقيل: دمحم بن انصر العجم ، دار البشائر البعل  م
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 م.2222هـ/1422لبنا ،
كفاية األؤيار   حل  اية امؤتيار. أتليف: أيب بكر بن دمحم احلسيين احليين الشافع ، -

، حتقيل: عل  عبد احلميد بلطه م ، ودمحم وهيب سليما ، دار اخلري، الطبعة األو 
 م. 1221هـ/ 1412

كفاية الطالب الرابين لرسالة ابن أيب زيد القريواين. أتليف: عل  بن احلسن املالك ، مطبوحل   -
 مكة املكرمة.  -بريوت، توزيع دار الباز -مع حاشية العدوي عليه، دار املعرفة

لسا  العرب . أتليف : أيب الفضل مجا  الدين دمحم بن مكرم بن منظور، دار صادر  -
 بريوت .  –
ما ص  من آاثر اليحابة   الفقه. أتليف: زكراي بن  الم  ادر الباكستاين، دار  -

 م.2222هـ/1421مدة، الطبعة األو  -اخلراز

، املكتب   الدين إبراهيم بن دمحم بن مفل : برهااملبدحل   شرح املقنع. أتليف -
 م. 1212اإلسالم  ، 

 –: ؤليل امليس، دار املعرفة السرؤس ، تينيفاملبسوم. أتليف: رس الدين  -
 م.1216هـ/ 1426، بريوت

التابع ملنظمة امل متر  مدة ، –، جممع الفقه اإلسالم  جملة جممع الفقه اإلسالم   -
 .اإلسالم 

جممع األهنر شرح ملتقى األحبر. أتليف: عبد الرمحن بن دمحم بن سليما  الكليبويل  -
لبنا ،  -ؤليل عمرا  املنيور، دار الكتب العلمية املدعو بشيه  زاد،، حتقيل:

 /. 1221هـ/1412

 ، دار الفكر. اجملموحل شرح املا ب . أتليف:   ىي بن شرف النووي -

فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، مجع وترتيب: عبدالرمحن بن دمحم ابن جمموحل  -
، عام امللك فاد لطباعة امليحف الشريف ، طباعة جممع اسم

 م . 1225هـ/1416

: جلنة إحياء الرتاث العريب، لى. أتليف: عل  بن أمحد بن سعيد بن حزم، حتقيلاحمل -
 بريوت . -دار اجليل 
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 اللغوي النحوي إمساعيل بن عل  احلسن أيب: أتليف .سيد، مبن املهيص -
 /هـ1411 - بريوت - العريب الرتاث إحياء دار ،سيد، اببن املعروف األندلس 
 .مفا  إبراهم ؤليل: حتقيل،  األو :  الطبعة،  م1226

 املدونة الكربى. أتليف: اإلمام مالك بن أنس، دار صادر. -

امليارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيل. أتليف: الدكتور عبد الرزاب رحيم مدي  -
 م.1221عما ، الطبعة األو   -اهلييت، دار أسامة للنشر والتوزيع

 ريب الشرح الكبري للرافع . أتليف: أمحد بن دمحم الفيوم ، دار امليباح املنري    -
 م.1224هـ/1414بريوت، الطبعة األو   -الكتب العلمية

املينف. أتليف: احلافظ أيب بكر عبد الرزاب بن مهام الينعاين، حتقيل: حبيب  -
 م.1212هـ/1422الرمحن األعظم ، توزيع املكتب اإلسالم ، الطبعة العانية، 

، اديم واآلاثر. أتليف احلافظ: عبد م بن دمحم بن أيب شيبةينف   األحامل -
 م. 1212هـ/ 1422، الطبعة األو  حتقيل: سعيد دمحم اللحام دار الفكر

. أتليف الدكتور : دمحم ععما  شبري، الية املعاصرة   الفقه اإلسالم املعامالت امل -
 م. 1266هـ/ 1416األرد  ، الطبعة األو   –دار النفائس للنشر والتوزيع 

د/دمحم العل  القري،  املعايري الشرعية ليي  التمويل املير  الالربوي. أتليف: -
د/سيف الدين إبراهيم اتج الدين، د/موسى آدم عيسى، د/التجاين عبد القادر أمحد، 

 هـ.1421
يه محاد، املعاد معجم امليطلحات ام تيادية   لغة الفقااء. أتليف: د/ نز  -

 م.1222هـ/1414العامل  للفكر اإلسالم ، الطبعة األو  

قيل و بط: ، حتمعجم مقاييس اللغة. أتليف: أيب احلسني أمحد بن فار  -
 م.1221هـ/ 1411، الطبعة األو  عبدالسالم دمحم هارو ، دار اجليل

عل  البغدادي، املعونة على م هب عامل املدينة. أتليف: القا   عبد الوهاب بن  -
الرايض،  -مكة املكرمة -د/ محيش عبد احلل، مكتبة نزار ميطفى الباز حتقيل:

 م.1225هـ/1415الطبعة األو  

بن  دامة املقدس ، حتقيل : موفل الدين أيب دمحم عبد م بن أمحد املغين. أتليف -
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احللو، هجر : عبد الفتاح دمحم الدكتور: عبد م بن عبد احملسن الرتك ، والدكتور
القاهرة ، توزيع صاحب السمو امللك  األمري ترك  بن عبدالعزيز  –للطباعة والنشر 

 م .1211هـ/ 1421آ  سعود، الطبعة األو  
 ، دار الفكر.مغين احملتاج. أتليف: دمحم اخلطيب الشربيين -
، حتقيل بن أمحد بن رشد القرطيب ) اجلد (: دمحم املقدمات املمادات، أتليف -
 م .1211هـ/1421، الطبعة األو  ر: دمحم حج ، دار الغرب اإلسالم دكتو ال
املنتقى شرح موطم اإلمام مالك. أتليف: سليما  بن ؤلف البام ، دار الكتاب  -

 بريوت. -العريب
املوافقات   أصو  الشريعة. أتليف: أيب إسحاب إبراهيم بن موسى الشاطيب  -

عه فضيلة الشيخ: عبد م دراز، و ع ترامجه الغرانط  املالك ، شرحه وؤرج أحادي
األستاذ: دمحم عبد م دراز، ؤرج آايته وفار  مو وعاته: عبد السالم عبد الشا  

 م.1221هـ/1411بريوت، الطبعة األو   -دمحم، دار الكتب العلمية

، من  اجلليل على شرح خمتير ؤليل. أتليف: دمحم عليش، دار الفكر _ بريوت -
 م . 1212/ هـ 1422

، دار ابن اجلوزي، الطبعة األو  املنفعة   القرض. أتليف: عبد م بن دمحم العمراين -
 هـ. 1424

ريدة ، مطبعة عيسى البايب ب-. دار البهاري املا ب. أتليف: إبراهيم بن عل  الشريازي -
 ، وشركا،. احلليب
احلطاب، دار الفكر، الطبعة العالعة : دمحم بن دمحم بن عبد الرمحن مواهب اجلليل. أتليف -

 م.1221هـ/1412
 املوسوعة الفقاية. وزارة األو اف والش و  اإلسالمية   دولة الكوي .  -
النتف   الفتاوى. لشيخ اإلسالم  ا   القضاة أيب احلسن عل  بن احلسني بن دمحم  -

عة العانية بريوت، الطب -د/صالح الدين الناه ، م سسة الرسالة السغدي، حتقيل:
 م.1214هـ/1424

، دار  دمحم عبد م بن يوسف الزيلع : مجا  الدين أيبنيب الراية ألحاديم اهلداية. أتليف -
 م.1211هـ/ 1421إحياء الرتاث العريب ، الطبعة العالعة 
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، لتوزيع. دار العقافة للنشر واالنظام املير  اإلسالم . أتليف: الدكتور دمحم أمحد سراج -
 م. 1212/ هـ1412

عادات املبارك بن دمحم بن األثري. : جمد الدين أيب السالنااية    ريب احلديم واألثر. أتليف -
 ، دار إحياء الكتب العربية . طاهر أمحد الزاوي وحممود الطناح : حتقيل

عبدم ابن منيور : الدكتور ة فقاية أتصيلية ملستجدات الزكاة، أتليفنواز  الزكاة دراس -
 دار امليما  .  –م ، نشر بنك البالد 2221هـ/1422، الطبعة األو  يل الغف
 هـ.1422الودائع امليرفية. أتليف:د/ أمحد احلسين، دار ابن حزم، الطبعة األو ،  -
الودائع امليرفية النقدية واستعمارها   اإلسالم. أتليف: د/ حسن األمني، دار الشروب،  -

 هـ1422الطبعة األو  
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